План
проведення науково-практичних конференцій, семінарів,
нарад бібліотеками закладів вищої освіти України
на 2019 рік
I квартал
Назва заходів
1

Строк
Виконавець,
виконання
відповідальні
2
3
Науково-практичні конференції

Звітна наукова конференція
ЛНУ імені Івана Франка за
2018 р. Секція бібліотекознавства, бібліографії та
книгознавства.
«Актуальні питання
діяльності НБ ЛНМУ в
умовах реформування
медичної галузі»

7 лютого

лютий

НБ Львів.нац. ун-ту імені Івана
Франка
lb_method@lnu.edu.ua
(032) 239-47-54
НБ Львів. нац. мед. ун-ту
ім. Д. Галицького
library_dept@meduniv.lviv.ua,
medlib.lnmu@gmail.com
(032) 255-31-22

Науково-практичні семінари
«Сучасні педагогічні
технології в освіті»: «Від
новації до інновації лише
крок»
«Міжнародні стилі
цитування та посилання в
наукових роботах»
«Сучасні аспекти діяльності
бібліотеки на новому етапі
розвитку комунікацій» (підсумки роботи за 2018 рік)
«Науковий об’єкт що
становить національне
надбання України: стан,
використання, зберігання,
перспективи»
«Використання платформи
eprints для депонування
даних та результатів
наукових досліджень»
«Результати впровадження
Універсальної десяткової
класифікації»
«Трансформація бібліотеки
вищого навчального закладу
за сучасних умов»
«Особливості напрямків
роботи бібліотеки 2019
року»
«Методологія укладання
звітів/планів. Бібліотечна
статистика: практикум”

30 січня
XVI Міжнародна
школа-семінар
січень

січень

22.02.2019

лютий

лютий
лютий

лютий

лютий

НТБ Нац. техн.ун-ту «ХПІ»
(057) 707-63-61
semenenkoL@kpi.kharkov.ua
Б-ка Східноєвроп. нац.. ун-ту імені
Лесі Українки (м.Луцьк)
nmv.snu@gmail.com
/0332/ 24-04-08
НБ Тернопіль. нац. пед. ун-ту
ім. В Гнатюка; library@tnpu.edu.ua
library.tnpu@gmail.com
(0352) 43-58-92
НБ Чернівецького нац. ун-ту імені
Юрія Федьковича.
library@chnu.edu.ua,
m.zushman@chnu.edu.ua
/0372/ 58-47-60
НБ НУ "Острозька академія"
library@oa.edu.ua
/03654/ 3-02-57
НБ Херсон.держ.ун-ту
(0552) 32-67-51
veritas@ksu.ks.ua
Бібліотека Херсон.нац.техн.ун-ту
(0552) 32-69-52
lib@kntu.net.ua
НТБ НБ «Львівська політехніка»
ntb@lpnu.ua
(032) 258-21-28
НТБ НБ «Львівська політехніка»
ntb@lpnu.ua
(032) 258-21-28

«Ресурси бібліотеки в
інформаційному супроводі
наукової діяльності ЗВО»
«Складні випадки
індексування за УДК»
«Облік документів :застосуування стандартів та бібліотекознавчої термінології»
«Авторське право на твір»

«БД SCOPUS. Базова
інформація»
«Використання платформи
eprints для депонування
даних та результатів
наукових досліджень»
«Методологія укладання
звітів/планів. Бібліотечна
статистика: практикум»
«Ретровидання у фонді
бібліотеки. Структурний
аналіз»
«Електронні ресурси –
невід’ємна складова
сучасної бібліотеки»

«Новели бібліотечної
практики. Як створити
сучасну бібліотеку»
«Роль бібліотек у
популяризації здорового
способу життя»
«Ресурси бібліотеки в
інформаційному супроводі
наукової діяльності ЗВО»
«Використання платфор-ми
OCS для планування,
організації та проведення
наукових конференцій»
«Сучасний користувач - нові
моделі обслуговування і нові
компетенції бібліотекаря»
«Робота з фондом книгознавчі критерії для
виокремлення видань, які
мають історико-культурну
цінність»
«Віртуальна бібліотека:
особливості, наповнення»

лютий

лютий
семінар-практикум:
лютий

лютий
практичний семінар

лютий
практичний семінар
лютий

березень

березень
практичний семінар
березень
міський науковопрактичний семінар
березень

семінар-дискусія
березень
для с.-г. бібліотек

березень

березень

березень

березень

березень

НТБ НБ “Львівська політехніка”
ntb@lpnu.ua
(032) 258-21-28
НТБ НБ “Львівська політехніка”
ntb@lpnu.ua
(032) 258-21-28
НТБ НБ «Львівська політехніка»
ntb@lpnu.ua
(032) 258-21-28
Б-ка ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т
імені К.Д. Ушинського»
(Одеса);(048) 726-58-51
library.pdpu@gmail.com
Б-ка Одеськ. нац. економ. ун-ту
(048) 723-11-03
library@oneu.edu.ua
НБ НУ "Острозька академія"
library@oa.edu.ua
/03654/ 3-02-57
НБ НУ "Острозька академія"
library@oa.edu.ua
/03654/ 3-02-57
Б-ка Одеськ. нац. економ. ун-ту
(048) 723-11-03
library@oneu.edu.ua
НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(048) 777-56-92
library@onu.edu.ua

НБ Нац. юр. ун-ту імені Ярослава
Мудрого, (057) 704-92-13
library@nulau.edu.ua
ФБ Харк. нац. агр. ун-ту імені
В. В. Докучаєва
(0572) 99-71-23
library@khnau.kharkov.ua
НБ НУ "Острозька академія"
library@oa.edu.ua
/03654/ 3-02-57
НБ НУ "Острозька академія"
library@oa.edu.ua
(03654) 3-02-57
НТБ НБ “Львівська політехніка”
ntb@lpnu.ua
(032) 258-21-28
НТБ НБ “Львівська політехніка”
ntb@lpnu.ua
(032) 258-21-28

Б-ка Східноєвроп. нац. ун-ту імені
Лесі Українки (м.Луцьк)
nmv.snu@gmail.com
/0332/ 24-04-08

«Пріоритети формування
книжкових фондів та їх
співвідношення із потребами та запитами професорсько-викладацького
складу та студентів НУ
«Острозька академія»
«Використання платфор-ми
OCS для планування,
організації та проведення
наукових конференцій»
«Складні випадки
індексування за УДК»
«Особливості впровадьження УДК в практику
роботи бібліотеки: реалії
сьогодення
«Документі ресурси
бібліотеки: формування,
організація, збереження»

березень

НБ НУ "Острозька академія"
library@oa.edu.ua
/03654/ 3-02-57

березень

НБ НУ "Острозька академія"
library@oa.edu.ua
/03654/ 3-02-57

березень
семінар-практикум

Б-ка Херсон.нац. техн..ун-ту
(0552) 32-69-52
lib@kntu.net.ua
Б-ка Ніжин. держ.ун-ту
імені Миколи Гоголя,
тел. (031)2-24-57
e-mail: biblioteka_ndu@ukr.netІ

І кв.

I кв.

«Соціальні мережі як засіб
маркетингової діяльності
відділу обслуговування
Наукової бібліотек»
«Розширення спектру
бібліотечно-бібліографічних
послуг шляхом удосконалення усіх форм і методів
бібліотечної діяльності»
«Працюємо разом, впроваджуємо нове, досягаємо
більшого: впровадження
індексів УДК в роботу
бібліотеки»
«Працюємо разом,впроваджуємо нове, досягаємо
більшого: методика
створення презентацій»
«АБІС «Koha»

I кв.
методичне об’єднання
бібліотек ЗВО м.
Івано-Франківська
І кв.

«Бібліотека
ЗВО
як
соціально-комунікативний
та інформаційний центр»

І кв.
флеш-семінар

І кв.

1 кв.

I кв.

НБ Нац. ун-ту «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
тел.(04622)3-70-64;
chnpu_biblioteka@ukr.net
НТБ Івано-Франк. нац. техн. ун-ту
нафти і газу
(0342) 50-47-63
library@nung.edu.ua
НТБ Івано-Франк. нац. техн. ун-ту
нафти і газу
(0342) 50-47-63
library@nung.edu.ua
НБ Прикарпат. нац. ун-ту
ім. В. Стефаника (Ів.-Франк.)
(0342) 59-60-34
pnu-lib@ukr.net
НБ Прикарпат. нац. ун-ту
ім. В. Стефаника (Ів.-Франк.)
(0342) 59-60-34
pnu-lib@ukr.net
НБ Харк. нац. ун-ту міськ. госп-ва
імені О. М. Бекетова
(057) 707-32-08
library@kname.kharkov.ua
НБ КНУ імені Тараса Шевченка
(044)239 3244
director@library.univ.kiev.ua;
НТБ НУ «Львів. політехн.»
(032) 258-21-28
andriy.i.andrukhiv@lpnu.ua;
НБ Українського Католицького
Університету,(032) 240-94-94
libraryUCU@library_of_ucu
НБ Нац.ун-ту кораблебудув.
/0512/ 70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

Вебінар
«Пошук інформації. Ресурси,
сервіси, алгоритми і
покрокові інструкції для
швидкого пошуку в умовах
обмеженості часу»

січень

Б-ка Одеської держ. академії
будівництва та архітектури
(048) 729-85-78
bib@ogasa.org.ua
НБ Нац. ун-ту «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

«Впровадження УДК:
здобутки та перспективи»

І кв.

тел.(04622)3-70-64
chnpu_biblioteka@ukr.net

Майстер-класи
«Робота у системі Open
Journal Systems. Присвоєння
цифрового ідентифікатору
DOI»
«Форми консультування
користувачів через веб-сайт
Наукової бібліотеки»
http://lib.npu.edu.ua/
«Можливості використан- ня
Інтернету дл язадово- лення
читацьких запитів та
професійних потреб»

березень

січень

1 кв.

НТБ Київ. нац. ун-ту технол. та
дизайну; 256-29-02
biblioteka@knutd.com.ua,
bibliozov@ukr.net
НБ Нац. пед.ун-ту імені
М.П.Драгоманова
239-30-39, 234-37-79
lib-npu@ukr.net, lib@npu.edu.ua
НБ Прикарпат. нац. ун-ту
ім. В. Стефаника (Ів.-Франк.)
(0342) 59-60-34
pnu-lib@ukr.net

Воркшоп
«Використання соціальних
мереж для просування
бібліотечного контенту»

«Соборність України: від
ідеї до сьогодення»

березень

Круглі столи
січень

«Використання міжнародних
наукометричних баз даних
відкритого доступу в
наукових дослідженнях»
«Бібліотека та електронні
ресурси: створення, використання, управління»

березень

«Модернізація системи
комплектування фондів
бібліотеки університету»

І кв.

«Відкритий доступ до
бібліотечної інформації
згідно ст. 30 «Закону про
освіту»

лютий

І кв.

НТБ Одеськ. нац. акад. харч. технол.
/048/ 712-41-88
lib.onaft@gmail.com

НТБ НУ «Одеська морська акад.»
(048) 728-21-14
biblio@onma.edu.ua
ФБ Одеськ. держ. аграр. ун-ту
(048) 724-46-97
biblos.odau@ukr.net
НТБ Київ.нац. ун-ту технол. та
дизайну; 256-29-02
biblioteka@knutd.com.ua,
bibliozov@ukr.net
Б-ка Нац. транспорт. ун-ту (Київ)
(044)285-24-27
kovalenko@ntu.edu.ua,
library.ntu@ukr.net
Б-ка Нац. транспорт. ун-ту (Київ)
(044)285-24-27
kovalenko@ntu.edu.ua,
library.ntu@ukr.net

Школи
Школи менеджера
«Ключові компетентності
для навчання протягом
життя»

I кв.

НБ Нац.ун-ту кораблебуд.
/0512/ 70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

Дискусійний
клуб
«Системи ідентифікації
науковця: ORCID, Research
ID»
«Стан наукометрії в Україні:
проблеми сьогодення»

січень

лютий

ФБ Одеськ. держ. аграр. ун-ту
(048) 724-46-97
biblos.odau@ukr.net
ФБ Одеськ. держ. аграр. ун-ту
(048) 724-46-97
biblos.odau@ukr.net

Практикуми
«Методика створення
презентацій»

«Представлення бібліотеки в
інтерактивному медіасередовищі:
Просуваємо пости у
Facebook – формуємо
стратегію; Інфографіка для
постів Facebook –
безкоштовні сервіси»

I кв.
семінар-практикум

І кв.

НБ "Прикарпат. нац.ун-т імені
Василя Стефаика» (Ів.-Франк.)
pnu-lib@ukr.net
/0342/ 59-60-34
НБ Нац. ун-ту «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
тел.(04622)3-70-64
chnpu_biblioteka@ukr.net

.
«Представленість і робота
бібліотек у вікі-просторах:
Створення і редагування
статей для Вікіпедії;
Оптимізація бібліотечного
обслуговування: створення
сторінок Вікіпедії –
співавторство бібліотеки і
користувача»
«Вивчення та впровадження в практичну діяльність
антиплагіатної програми
ТОВ «Антиплагіат» (для
перевірки наук. публікацій в
ун-ських період. вид.)

НБ Нац. ун-ту «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
І кв.

тел.(04622)3-70-64
chnpu_biblioteka@ukr.net

І-IV кв.

НБ Нац.ун-ту кораблебуд.
/0512/ 70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

Тренінги
«Три версії Мене»

«Самодепонування наукових
праць до університетського
репозитарію»

січень
мінітренінг
ефективного
спілкування
лютий

Б-ка ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т
імені К.Д. Ушинського»
(048) 726-58-51
library.pdpu@gmail.com
НБ НУ «Острозька академія»
library@oa.edu.ua
/03654/ 3-02-57

«Методика визначення
індексів УДК. Обмін
досвідом»

«Мотивування і розвиток
персоналу»
LIB-coaching «Професійний
успіх сучасного
бібліотечного фахівця» :
(«Мистецтво публічного
виступ»; «Створюємо
плейкаст»; «Твій імідж:
створи себе сам»)
«Впровадженння в роботу
бібліотеки модуля
“Замовлення” АБІС
УФД/Бібліотека»

березень

лютий-березень

березень

березень

Б-ка Житомир.держ.техн.ун-ту
lib_olga@ztu.edu.ua,
libolga67@gmail.com
/0412/ 37-84-95
Житомир. Обл.Наук.Б-ка
НТБ НБ «Львівська політехніка»
ntb@lpnu.ua
(032) 258-21-28
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
НБ Тернопіль. нац.пед. ун-ту
ім. В. Гнатюка; (0352) 43-58-92
library.tnpu@gmail.com,
library@tnpu.edu.ua

Профмайстерня
«Бібліоновації»

«Сучасний бібліотечний
сленг»

лютий
година професійного
спілкування
І кв.
«Профі-клас
креативної освіти»

НБ Умань.держ.пед.ун-ту
grugorenko@meta.ua
/04744/ 5-25-29
НБ Нац.ун-ту кораблебуд.
/0512/ 70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

Лекції
«Виховання гуманних
якостей у студентів ЗВО
засобами бібліотерапії»

І кв.

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

Бесіда-огляд
Національні стандарти у
професійній діяльності.
«Ванкувер стиль». Опис
медичних документів

І квартал

Б-ка Одеськ. нац. мед. ун-ту
(048) 723-83-85
library@onmedu.edu.ua

фокус-група
«Бібліотека очима
студентів»

січень-лютий

НБ Нац. юр. ун-ту імені Ярослава
Мудрого, (057) 704-92-13
library@nulau.edu.ua;
Б-ка Харк. ін-ту Міжрегіональної
Акад. упр. персоналом

II квартал

Назва заходів
1

Строк
Виконавець,
виконання
відповідальні
2
3
Науково-практичні конференції

«Книга і бібліотеки в
глобалізованому світі»

«Поліграфічні, мультимедійні та web-технології»,
секція: «Книга, видавець,
бібліотека» (попередня
назва)
«Бібліотечні фонди як історично-культурний феномен:
збереження, опрацювання,
дослідження»
«Медичні бібліотеки
України в глобалізованому
світі науки, освіти та
культури»
«Сучасна бібліотека:
проблеми, досвід та вектори
розвитку»

«Наукова еволюція
досліджень бібліоінформаційної
ноосфери»

18 квітня
Всеукраїнська науковопрактична конференція

квітень
Третя міжнар. наук.техн. конф. (присвяч..
100-річчю з дня засн.
Книжкової палати
України)
17 травня
Всеукраїнська науковопрактична конференція
16-17 травня
Міжнародна науковопрактична конференція

28-29 травня
міжнар. наук.-практ.
інтернет-конференція

19-21 червня
м.Одеса
ІV Міжнародна
науково-практична
конференція

«Книжкова спадщина
II кв.
бібліотек ЗВО: визначення
та збереження»
«Роль бібліотеки у формуII кв.
ванні публікаційної стратегії для бібліотек метод.
ЗВО»
об’єднання
«Використання інструментів
II кв.
веб-технологій як основа
інтернет-конференція
розширення бібліотечних онлайн послуг у формуванні
сучасного іміджу
бібліотеки»

НБ Подільського держ. аграрнотехн. ун-ту (м. Кам’ян.Подільський)
(03849) 6-83-18
libriarypdatu@ukr.net,
slibrary@pdatu.edu.ua
НБ Хмельницького нац. ун-ту
(03822) 2-22-66
library@khnu.km.ua
НБ Харківського нац. ун-ту
радіоелектроніки
(057) 702-14-88
library@nure.ua

НБ Львівського нац. ун-ту імені
Івана Франка
/032/ 239-47-54
lb_method@lnu.edu.ua
НБ Львів. нац. мед. ун-ту
ім. Д. Галицького
(032) 255-31-22
library_dept@meduniv.lviv.ua,
medlib.lnmu@gmail.com
НБ Нац. фарм. ун-ту (м.Харків)
(057) 65-88-91
library@nuph.edu.ua

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
НТБ Івано-Франк. нац. техн. унту нафти і газу; (0342) 50-47-63
library@nung.edu.ua
НБ Херсон.держ.ун-ту
(0552) 32-67-51
veritas@ksu.ks.ua
НБ Ужгородського національного університету
(0312) 64-22-41
library@uzhnu.edu.ua

Науково-практичні семінари
«Ad fontes: манускрипти в
бібліотеках»

квітень

«Бібліографічний опис використання у наукових
публікаціях»
«Рідкісні та цінні видання,
класифікація, ідентифікація проблеми обліку в електронному каталозі УФД»
«Мережеві локальні БД на
допомогу навчальному
процессу»
«Аналіз нормативних
документів з питань
збереження фонду та
підготовка відповідних
методичних рекомендацій»
«Бібліотека в сучасному
форматі: професійні ідеї,
сучасні проекти»

квітень

«Інформаційна
компетентність у практиці
роботи групи ВРІ»
«Форми роботи з користувачами у закордонних
бібліотеках ЗВО (приклади
для впровадження)»
«Наукометричні та
бібліометричні дослідження
в роботі бібліотек ЗВО»

«Проблеми, що виникають
при формуванні списків
навчальної літератури до
акредитації спеціальностей»

квітень

квітень
практичний семінар
квітень

квітень
Flash-семінар

квітень

квітень

травень
Stem-cемінар

травень

ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна
(057) 707-52-86
cnb@karazin.ua;
НБУ імені В. І. Вернадського
(044)524 81-36
library@nbuv.gov.ua;
Львів. нац. наук. б-ка України імені
В. Стефаника
(032)261-41-21
library@lsl.lviv.ua;
Харк.держ. наук. бібліотека імені
В. Г. Короленка
(057) 731-11-01
kharkivlibrary@gmail.com;
Академічна бібліотека
Латвійського університету
+371 67 033 958
vkocere@lib.acadlib.lv
НБ НУ "Острозька академія"
(03654) 3-02-57
library@oa.edu.ua/
НБ НУ "Острозька академія"
(03654) 3-02-57
library@oa.edu.ua
Б-ка Одеськ. нац. економ. ун-ту
(048) 723-11-03
library@oneu.edu.ua
Б-ка Східноєвроп. нац.. ун-ту
імені Лесі Українки
(м.Луцьк;)(0332)24-04-08
nmv.snu@gmail.com
Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова
(0432) 55-39-40
libvnmu@gmail.com
Б-ки ЗВО Вінницького метод.
об’єднання
НТБ НБ «Львівська політехніка»
(032) 258-21-28
ntb@lpnu.ua
НТБ НБ «Львівська політехніка»
(032) 258-21-28
ntb@lpnu.ua
Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова
(0432) 55-39-40
libvnmu@gmail.com
Б-ки ЗВО Вінницького метод.
об’єднання
Б-ка Східноєвроп. нац.. ун-ту
імені Лесі Українки (м.Луцьк)
(0332) 24-04-08
nmv.snu@gmail.com

«Реєстрація послуг у системі
УФД/Бібліотека»

травень

«Івент-проекти як засіб для
створення позитивного
іміджу бібліотек”.
«Як збільшити власні
наукометричні показники у
БД Scopus та Web of
Science»
«Електронний каталог –
основа якісного забезпечення інформаційних потреб
користувачів наукової
бібліотеки»
«Сучасна університетська
бібліотека у національному
гуманітарному просторі»
«Професійна етика
бібліотекаря»

травень

«Сучасні форми та методи
обслуговування користовучів в електронному читальному залі науково-технічної
бібліотеки»
«Працюємо разом, впроваджуємо нове, досягаємо більшого: популяризація
новинок через соціальні
мережі»

травень

червень

II кв.

ІІ квартал

II кв.

II кв.

НБ Тернопіль. нац.пед. ун-ту
ім. В. Гнатюка
(0352) 43-58-92
library.tnpu@gmail.com
НТБ НБ “Львівська політехніка”
ntb@lpnu.ua
(032) 258-21-28
ФБ Одеськ. держ. аграр. ун-ту
(048) 724-46-97
biblos.odau@ukr.net
НБ Львів. нац.. медичного
університету ім. Д. Галицького
(032) 255-31-22
library_dept@meduniv.lviv.ua,
medlib.lnmu@gmail.com
НБ СумДПУ ім..А. С. Макаренка
(0542) 685-957
library@sspu.sumy.ua
НТБ Нац. ун-ту «Одеська
морська академія»
(048) 728-21-14
biblio@onma.edu.ua
семінар для співробітників
НТБ Івано-Франк. нац. техн. унту нафти і газу
(0342) 50-47-63
library@nung.edu.ua
НБ Прикарпатського нац. ун-ту
ім. В. Стефаника
(м.Івано-Франківськ)
(0342) 59-60-34
pnu-lib@ukr.net

Вебінар
«Списання бібліотечних
фондів: порядок вилучен- ня
з облікових та інформаційних документів,
складання актів списання»

ІІ кв.

НБ Нац. ун-ту «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка
тел.(04622)3-70-64
chnpu_biblioteka@ukr.net

Воркшоп
«Використання
наукометричних платформ в
дослідницьких цілях»
«Академічний репозитарій
як засіб просування
електронного контенту»

квітень

травень

Б-ка Одеської нац. акад. харч.
технологій; (048) 712-41-88
lib.onaft@gmail.com
Б-ка Одеської нац. акад. харч.
технологій
(048) 712-41-88
lib.onaft@gmail.com

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

квітень

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

«Проблеми академічної
доброчесності в Україні»

квітень

«Наукова обробка та
систематизація книжних
фондів згідно УДК»
«Сучасна модель наукової
академічної бібліотеки»

квітень

«Наукова бібліотека
аграрного ЗВО: сучасні
виклики, шляхи взаємодії»

15 травня

«Вивчення досвіду
зарубіжних університетських бібліотек»
«Професіоналізм та
креативність – складові
успіху сучасного
бібліотекар»

квітень

травень

ІІ кв.

ФБ Одеськ. держ. аграр. ун-ту
(048) 724-46-97
biblos.odau@ukr.net
Б-ка Херсон.нац.техн.ун-ту
(0552) 32-69-52
lib@kntu.net.ua
НТБ Полт. нац. техн.. ун-ту імені
Юрія Кондратюка;(0532)50-06-21
ntbpntu@gmail.com
v14@pntu.edu.ua
НБ Харк. нац.. техн. ун-ту
с/ госп імені Петра Василенка
(057) 732-99-63
ФБ Харк. нац. аграрного ун-ту
імені В. В. Докучаєва
(0572) 99-71-23
library@knau.kharkov.ua
Б-ка Херсон.нац.техн.ун-ту
(0552) 32-69-52
lib@kntu.net.ua
Б-ка Ніжин. держ.ун-ту
імені Миколи Гоголя
(031)2-24-57e-mail:
biblioteka_ndu@ukr.net

Практикуми
«Електронно-інформаційні
ресурси для користувачів
бібліотеки»
«Мережеві електронні
видання: особливості
каталогізації»

«Переоцінка фондів в
контексті сучасних вимог»
«Читальні зали бібліотеки
НТУ в сучасному
інформаційному
середовищі»

семінар-практикум
травень
cемінар-практикум

ІІ кв.
ІІ кв.

Б-ка Ніжин. держ.ун-ту
імені Миколи Гоголя
(031)2-24-57
e-mail: biblioteka_ndu@ukr.net
НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(048) 777-56-92
library@onu.edu.ua

Б-ка Ніжин. держ.ун-ту
імені Миколи Гоголя
(031)2-24-57
biblioteka_ndu@ukr.net
Бібліотека Нац.трансп.ун-ту
(м.Київ)
тел.(044) 285-24-27
kovalenko@ntu.edu.ua,
library.ntu@ukr.net

Тренінги
«Дотримання «Закону про
авторське право і суміжні
права» в роботі бібліотеки
НТУ»
«Методика роботи з УДК та
консультації по складним
випадкам індексування»

ІІ кв.

ІІ кв.

Бібліотека Нац.трансп.ун-ту
(м.Київ)
(044) 285-24-27
kovalenko@ntu.edu.ua,
library.ntu@ukr.net
Бібліотека Нац.трансп.ун-ту
(м.Київ)
(044) 285-24-27
kovalenko@ntu.edu.ua,
library.ntu@ukr.net

Коучинг
ІІ кв.

«Робота з інформаційними
ресурсами БД Web of Science
та SCOPUS»

НБ Нац.ун-ту кораблебуд.
(м.Миколаїв)
(0512) 70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

Школи
квітень

«Школа каталогізатора»

«Я блогер» (тренди у нових
медіа і можливість їх
використання у бібліотечній
діяльності)

квітень
Друга бібліотечна
Школа медійної
грамотності

НБ Умань.держ.пед.ун-ту
/04744) 5-25-29
grugorenko@meta.ua
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

Бібліотека ЗВО в структурі
сучасних інформаційних
комунікацій (Бібліографія –
ключ до задоволення
інформаційних потреб
користувачів;Професійний
пошук у Google для бібліотекарів;Інформаційнобібліографічне обслуговування: вітчизняний та
світовий досвід бібліотек;
Інформаційно-бібліографічна продукція на веб- сайті
бібліотеки ЗВО).

«Інтерактивні форми
популяризації читання»

травень
Школи бібліотечної
інноватики

II кв.
«Школи інноватики»

НБ Чернігівського нац. технол.
ун-ту
(04622) 665-225
library92@ukr.net

НБ Нац.ун-ту кораблебуд.
(0512) 70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

Майстер-класи
«Робота з наукометричними базами даних»

ІІ кв.

Бібліотека Нац.трансп.ун-ту
(м.Київ)
тел.(044) 285-24-27
kovalenko@ntu.edu.ua,
library.ntu@ukr.net

Профмайстерня
«Інформаційна
медіаграмотність»

ІІ кв.
«Профі-клас креативної
освіти»

НБ Нац.ун-ту кораблебуд.
(м.Миколаїв)
(0512) 70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

Клуб ділового спілкування
Ділова гра
«Інтернет-доступ як
бібліотечна послуга»

травень

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

Засідання
бібліографічного
товариства
«Бібліотеки, музеї, архіви:
формування єдиного
інформаційного простору»

травень

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

IІI квартал
Назва заходів

Строк виконання

1

2

Виконавець, відповідальні.
Учасники заходу.
3

Науково-практичні конференції
«Наукова бібліотека в
контексті освітнього та
наукового процесів РДГУ:
інформаційні можливості та
взаємодія»
«Бібліотека – середовище
розвитку освітньої, творчої
і соціальної активності
користувачів»

серпень
13-та наук.практ.конф

ІІІ кв.

НБ Рівненського державного
гуманітарного університету
(0362) 26-96-44
library.rshu@gmail.com
НБ Нац. ун-ту «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
(04622)3-70-64;
chnpu_biblioteka@ukr.net

Науково-практичні семінари
«Академічна доброчесність» - питання
плагіату»
«LitPro. Система управління
методичним забезпеченням
та літературою»
«Основні напрями
розвитку сучасних
бібліотек»

вересень

«Академічна доброчесність
–питання плагіату»

вересень

«LitPro. Система управління
методичним забезпеченням
та літературою»

вересень

«Трансформація просто- ру
бібліотеки у новому
інформаційному і соціокультурному середовищі»
«Моніторинг статистичних
показників роботи Наукової
бібліотеки»
«Працюємо разом,впроваджуємо нове, досягаємо
більшого: наповнення
електронної бібліотеки»
«Консультаційно-практичні
заняття з питань організації
роботи в бібліотеках ЗВО»

вересень

вересень

ІІІ кв.
IІI кв.

IІI кв.

IІI – IV кв.

НБ НУ "Острозька академія"
(03654) 3-02-57
library@oa.edu.ua
НБ НУ "Острозька академія"
(03654) 3-02-57
library@oa.edu.ua
Б-ка Вінницького нац. мед.ун-ту
(0432) 43-72-30
lib@vsau.org
Метод. об’єднання б-к аграрного
напрямку Вінницької області
Б-ка Східноєвроп. нац.. ун-ту імені
Лесі Українки (м.Луцьк)
(0332) 24-04-08
nmv.snu@gmail.com
НБ Львів. нац.. медичного
університету ім. Д. Галицького
(032) 255-31-22
library_dept@meduniv.lviv.ua,
medlib.lnmu@gmail.com
НБ Нац. ун-ту «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
тел.(04622)3-70-64;
chnpu_biblioteka@ukr.net
НБ Херсон.держ.ун-ту
(0552) 32-67-51
veritas@ksu.ks.ua
НБ Прикарпат. нац. ун-ту
ім. В. Стефаника(Ів.-Франк.)
(0342) 59-60-34
pnu-lib@ukr.net
НБ Херсон.держ.ун-ту
(0552) 32-67-51
veritas@ksu.ks.ua

Круглий стіл
«Наукові видання ПДАТУ:
історія, традиції, інновації»

«Григорій Сковорода
гасло часу»

11 вересня

як

IІI кв.

«Мотиваційні засоби у
кадровій політиці керівника
бібліотеки»

ІІІ кв.

НБ Подільського держ. аграрнотехн. ун-ту (м. Кам’ян.-Подільський)
(03849) 6-83-18
libriarypdatu@ukr.net,
slibrary@pdatu.edu.ua
НТБ Івано-Франк. нац. техн.
ун-ту нафти і газу
(0342) 50-47-63
library@nung.edu.ua
НБ Нац. пед.ун-ту імені
М.П.Драгоманова
239-30-39, 234-37-79
lib-npu@ukr.net, lib@npu.edu.ua

Майстер-класи
«Взаємодія бібліотеки з
кафедрами університету»

ІІІ кв.

Бібліотека Нац. трансп. ун-ту
(м.Київ)
(044) 285-24-27
kovalenko@ntu.edu.ua,
library.ntu@ukr.net

Тренінги
«LitPro. Взаємодія
бібліотеки та кафедр»
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.
«Наукометрія, інформетрія,
бібліометрія: визначення і
розмежування»
«Самодепонування даних та
результатів наукових
досліджень до університетського репозитарію» (у
рамках International Open
Access Week)
«Досвід просування
наукових журналів
університету у наукометричних базах»
«Напрямки маркетинго-вої
діяльності бібліотеки ЗВО»

«Історія» в рамках XXVІ
Форуму видавців»

вересень

вересень

вересень
жовтень

листопад

ІІІ кв.

вересень
Тематичний кластер

НБ НУ "Острозька академія"
(03654) 3-02-57
library@oa.edu.ua
НБ НУ "Острозька академія"
(03654) 3-02-57
library@oa.edu.ua

НБ Херсон.держ.ун-ту
(0552) 32-67-51
veritas@ksu.ks.ua
НБ НУ "Острозька академія"
(03654) 3-02-57
library@oa.edu.ua

НБ НУ "Острозька академія"
(03654) 3-02-57
library@oa.edu.ua
НБ Нац.ун-ту кораблебуд.
(м.Миколаїв)
(0512) 70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua
НБ Львівського нац.ун-ту імені
Івана Франка
(032)239-47-54
lb_method@lnu.edu.ua

Професійні
конкурси

4.
«Бібліотека – інформація,
знання, успіх» ( конкурс
плейкастів )

До Дня знань
(1 вересня)

Бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова
(0432) 55-39-40
libvnmu@gmail.com
Б-ки ЗВО Вінницького метод.
об’єднання

ІY квартал
Назва заходів
1

Строк виконання

Виконавець,
відповідальні
2
3
Науково-практичні конференції

«Бібліотечно-інформаційне
середовище як драйвер змін
та інновацій в освіті»

24-25 жовтня
Для ЗВО I-IV рівнів
акредитації

«Бібліотечний менеджмент
в контексті нового часу»

жовтень

«Інформаційний простір
бібліотек у контексті
розвитку Європейської
вищої технічної освіти»
«Стародруки і рідкісні
видання в університет -ській
бібліотеці»
«Історія НБ ЛНМУ: в датах
та іменах» (до 80 – річчя від
дня заснування)

жовтень
міжнародна

жовтень
ІV Міжнародні
книгознавчі читання
листопад

НБ Харк нац.. техн.. ун-ту с/ госп.
імені Петра Василенка
(057) 732-99-63
agrouniverbib@ukr.net
ФБ Харк. нац. агр. ун-ту імені В.
В. Докучаєва
(0572) 99-71-23
library@khnau.kharkov.ua
Бібліотека ВНМУ ім. М. І.
Пирогова
(0432) 55-39-40
libvnmu@gmail.com
Б-ки ЗВО Вінницького метод.
об’єднання
НТБ НБ “Львівська політехніка”
(032) 258-21-28
ntb@lpnu.ua

«Бібліотечна справа у
сучасних інформаційнокомунікативних процесах:
тенденції та перспективи»

листопад
V науково-практична
онлайн-конференції

НБ ОНУ імені І.І. Мечникова
(048) 777-56-92
library@onu.edu.ua
НБ Львів. нац. мед. університету
ім. Д. Галицького
(032) 255-31-22
library_dept@meduniv.lviv.ua,
medlib.lnmu@gmail.com
НБ НУ "Острозька академія"
(03654) 3-02-57
library@oa.edu.ua

«Бібліотека ХХІ століття:
виклики, нові можливості,
перспективи»

листопад
VI Всеукраїнська наук.практ. конференція

НБ Нац.ун-ту кораблебудув.
(0512) 70-91-00-428
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua

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

IV кв.

НБ Харк. нац. ун-ту міського госпва імені О. М. Бекетова,
Рада зі збереження спадщини
університету, Музейний комплекс,
кафедри ун-ту
(057) 707-32-08
library@kname.kharkov.ua

«Бібліотечна справа у
сучасних інформаційнокомунікативних процесах:
тенденції та перспективи»

IV кв.
V-та науково-практична
онлайн-конференція

НБ НУ "Острозька академія"
03654) 3-02-57
library@oa.edu.ua
/

Науково-практичні семінари
«Інформаційні ресурси в
освітньому просторі
університету»

18 жовтня

«Сучасні послуги
бібліотеки»

жовтень

«Свій вуз своїми руками!»:
до 30-річчя відкриття
корпусу бібліотеки у
навчальному містечку
«Бібліотека: місце традицій
та простір інновацій»

жовтень

«Здобуття навичок дрібного
ремонту задля збереження
видань»

жовтень

«Міжнародні стилі
цитування та посилання в
наукових роботах»

жовтень

семінар в рамках
Міжнародного тижня
Відкритого Доступу

жовтень

жовтень
науково-методичний

«Каталогізація електронних
ресурсів»

грудень
міжбібліотечний

«Формування кадрового
потенціалу бібліотеки ЗВО:
реалії і перспективи»

IV кв.

«Формування іміджу
сучасної бібліотеки в
інформаційному просторі»

IV кв.

«Впровадження індексів
УДК в роботу бібліотеки»

IV кв.

Бібліотечний форум

листопад

НБ Чернівецького нац. ун-ту імені
Юрія Федьковича.
(0372) 58-47-60
library@chnu.edu.ua,
m.zushman@chnu.edu.ua
Бібліотека СумДУ
(0542) 331-039
library_ssu@ukr.net
ФБ Харк. нац.. аграрного ун-ту
імені В. В. Докучаєва
(0572) 99-71-23
library@khnau.kharkov.ua
НБ Умань.держ.пед.ун-ту
grugorenko@meta.ua
/04744/ 5-25-29
НТБ НБ «Львівська політехніка»
(032) 258-21-28
ntb@lpnu.ua
НТБ Полт. нац.. техн.. ун-ту імені
Юрія Кондратюка
(0532)50-06-21
ntbpntu@gmail.com
v14@pntu.edu.ua

НТБ Нац. техн. ун-ту «ХПІ»
(057) 707-63-61
semenenkoL@kpi.kharkov.ua
НБ Нац. пед.ун-ту імені
М.П.Драгоманова (м.Київ)
(044)239-30-39, 234-37-79
lib-npu@ukr.net,
lib@npu.edu.ua
НБ Глухівського НПУ імені
О. Довженка
066-641-59-31
library.ink@gmail.com
НБ Сумськ.нац.аграр. ун-ту
066-440-36-91
068-58-058-22
biblioteka.snau@gmail.com
НБ "Прикарпат. нац..ун-т імені
Василя Стефаика»
(0342/)59-60-34
pnu-lib@ukr.net
Б-ка ВП НУПіБ України, Ніжин.
агротехнічний ін-т,
(04631)2-53-81
library_nati@ukr.net

Школи
Соціокультурна діяльність
бібліотеки ЗВО - нові
можливості, нові ідеї, нова
бібліотека (Шляхи
залучення студентської
молоді до організації та
проведення
соціокультурних заходів
Сучасна бібліотека очима
студентів за матеріалами
соціологічного опитування.Фонд довідкових видань:
значення та вико- ристання
(з досвіду робо- ти
галузевого відділу
документів з соціальноправових наук наукової
бібліотеки ЧНТУ)

жовтень
Школи бібліотечної
інноватики

НБ Чернігівського нац. технол.
ун-ту
(04622) 665-225
library92@ukr.net

Круглі столи
«Творчий підхід до
планування»

IV кв.

«Соціальні мережі як засіб
маркетингової діяльності
відділів обслуговування
користувачів в бібліотеках
ЗВО»
«Інноваційні види бібліотечного сервісу як основ- на
стратегія сучасної
бібліотеки»

IV кв.

«Динаміка статистичних
показників роботи бібліо- теки
НТУ за три роки: перспектива
та пріоритети»

IV кв..

IV кв.

НБ "Прикарпат. нац..ун-т імені
Василя Стефаика»
(м.Івано-Франківськ)
(0342) 59-60-34
pnu-lib@ukr.net
НБ "Прикарпат. нац..ун-т імені
Василя Стефаика»
(м.Івано-Франківськ)
(0342) 59-60-34
pnu-lib@ukr.net
НБ Ужгородського нац.
університету
(0312) 64-22-41
library@uzhnu.edu.ua
Бібліотека Нац.трансп.ун-ту
(м.Київ)
(044) 285-24-27
kovalenko@ntu.edu.ua,
library.ntu@ukr.net

Майстер-класи
«Пошукові можливості
бібліотечного WEB – сайту
та їх розширення»

IV кв.

Бібліотека Нац.трансп.ун-ту
(м.Київ)
(044) 285-24-27
kovalenko@ntu.edu.ua,
library.ntu@ukr.net

Практикуми
«Наукометричні дослідження та біометричні
технології – важливий
пріоритетний напрям
діяльності інформацій-нобібліографічного відділу
бібліотеки ЗВО»

жовтень
семінар – практикум

НБ Тернопільського
національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка
(0352) 43-58-92
library.tnpu@gmail.com,
library@tnpu.edu.ua

«Предметний рубрикатор як
невід’ємний елемент
електронного каталогу
бібліотеки»
«Інформаційно-освітнє
середовище університетської бібліотеки як засіб
формування читацької
культури студентів»

IV кв.

IV кв.

Б-ка Івано-Франківського нац.
мед. ун-ту; (0342) 75-11-85
ifnmulibrary@i.ua,
library@ifnmu.edu.ua
Б-ка Івано-Франківського нац..
мед. ун-ту
(0342) 75-11-85
ifnmulibrary@i.ua,
library@ifnmu.edu.ua

Ділова гра
«Бібліотека ХДМА:
інформаційний ресурс»

грудень

Б-ка Херсон.держ.морськ.акад.
(0552) 26-35-61
podoprigorova.ganna@ksma.ks.ua

Тренінги
«Індекс цитування та
імпакт-фактор періодичних
видань: роль та значення
бібліотеки»
«Самодепонування даних та
результатів наукових
досліджень до університетського репозитарію» (у
рамках International Open
Access Week )
«Веб-сайт бібліотеки –
важливий чинник в інформаційному облуговун-ні
користувачів»

16 жовтня
семінар-тренінг

жовтень

жовтень
семінар-тренінг

«Електронна бібліографія»

листопад

«Компетентність – ключ до
оновлення змісту
бібліотечної роботи»

листопад
семінар-тренінг

НБ Подільського держ. аграрнотехн. ун-ту (м. Кам’ян.Подільський)
(03849) 6-83-18
libriarypdatu@ukr.net,
slibrary@pdatu.edu.ua
НБ НУ "Острозька академія"
(03654) 3-02-57
library@oa.edu.ua

НТБ Полт. нац. техн. ун-ту імені
Юрія Кондратюка
(0532)50-06-21
v14@pntu.edu.ua
ntbpntu@gmail.com
Житомир. Обл.Наук.б-ка;
Б-ка Житомир.держ.техн.ун-ту
(0412) 37-84-95
lib_olga@ztu.edu.ua,
libolga67@gmail.com
Б-ка Херсон.держ.морськ.акад.
/0552/ 26-35-61
podoprigorova.ganna@ksma.ks.ua

Професійне
спілкування
«Стан бібліотечного фонду,
як чинник соціальної та
економічної стабільності й
розвитку, умова інтеграції
до світового
інформаційного простору»:
 поняття
бібліотечного фонду
 сучасні проблеми
формування
 збереження
 інвентаризації
 управління

жовтень

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

Лекція
«Нетикет – тренд сучасного
бібліотекаря: культура
віртуального спілкування»

ІV кв.

Бібліотека Ніжин. держ.ун-ту
імені Миколи Гоголя,
тел. (031)2-24-57;e-mail:
biblioteka_ndu@ukr.netІ

Відкритий дистанційний курс
«Куратор змісту-2019»
(оновлений)

жовтень-грудень

НТБ Нац. техн. ун-ту «ХПІ»
(057) 707-63-61
semenenkoL@kpi.kharkov.ua

