
ПЛАН  

проведення заходів спрямованих на підвищення професійної майстерності 

бібліотек ЗВО м. Херсона на 2018 рік 

 

№ 

п/п 
Назва заходу Форма заходу 

Місце 

проведення 

заходу 

Термін 

проведення 

заходу 

Організатор заходу 

1.  

«Роль, функції та сервіси бібліотек вищих 

освітніх закладів у сучасному 

інформаційному середовищі» 

Науково-практичний 

семінар для бібліотек 

методичного об’єднання 

м. Херсон II квартал 
Наукова бібліотека 

ХДУ 

2.  
«Забезпечення впровадження 

Універсальної десяткової класифікації»  

Науково-практичний 

семінар  
м. Херсон лютий 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

3.  
Цикл семінарів: «Інформаційні ресурси і 

сервіси для науки та освіти» 

Науково-практичний 

семінар 
м. Херсон 

упродовж 

року 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

4.  
«Культурно-просвітницька функція 

бібліотек ЗВО в сучасних умовах» 

Науково-практичний 

семінар 
м. Херсон IІI квартал 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

5.  

Підвищення кваліфікації через 

Херсонський міський центр зайнятості за 

спеціальністю 121, Інженерія програмного 

забезпечення 

Лекції, практичні 

семінари 
м. Херсон I-ІI квартал 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

6.  

Консультаційно-практичні заняття з питань 

організації роботи в бібліотеках ВНЗ 

(підготовка до атестації для співробітників 

бібліотек ВНЗ м. Херсона) 

Науково-практичний 

семінар 
м. Херсон I-ІI квартал 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

7.  
«Нове в бібліотекознавстві, бібліографії, 

бібліотечній справі» 

Інформаційно-

тематичний огляд 
м. Херсон 

упродовж 

року 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

8.  «Нові надходження до фондів бібліотеки» 
Інформаційно-

тематичний огляд 
м. Херсон 

упродовж 

року 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

9.  
До Всеукраїнського дня бібліотек. 

Святкове засідання Бібліотечної ради. 
Засідання БР м. Херсон вересень 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

10.  

Теоретично-практичні семінари з 

підвищення фахового та культурного рівня 

працівників бібліотеки. 

Семінар м. Херсон 
упродовж 

року 

Наукова бібліотека 

ХДУ 



11.  Подаруй бібліотеці книгу Творча акція м. Херсон 
упродовж 

року 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

12.  «Book crossing» Творча акція м. Херсон 
упродовж 

року 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

13.  

«Стажування. як метод поглиблення і 

удосконалення практичної і теоретичної 

підготовки бібліотекарів та освоєння 

бібліотекарями нових ділянок роботи, 

функціональних обов’язків, бібліотечних 

технологій» 

Тренінг м. Херсон упродовж 

року 

Бібліотека ХДАУ 

14.  

«Культурно-просвітницька та виховна 

діяльність бібліотеки ВНЗ: втілення 

різноманітних форм і методів у бібліотечну 

практику» (домашнє завдання: розробити  

рекламний проспект, буклет,  програму, 

план культурно-просвітницького заходу, 

презентацію програми масового заходу, 

підведення підсумків) 

Практичне заняття м. Херсон лютий Бібліотека ХДАУ 

15.  

«Наукове опрацювання інформаційних 

ресурсів: сучасні підходи та перспективи 

розвитку» 

Круглий стіл м. Херсон березень Бібліотека ХДАУ 

16.  

«Рідкісні та цінні видання - носії духовної 

цінності» (бази данних, оцифровування, 

збереження та популяризація) 

Творча лабораторія м. Херсон травень Бібліотека ХДАУ 

17.  

«Стратегічне управління та планування як 

інструмент розвитку бібліотеки. Звітування 

2018» 

Нарада-семінар м. Херсон листопад Бібліотека ХДАУ 

18.  
Школа компетентного бібліотекаря  Семінари, конференції, 

бесіди, тренінги 

м. Херсон упродовж 

року 

Бібліотека ХДАУ 

19.  

Школа бібліотекаря-початківця  

(для працівників зі стажем роботи до 3-х 

років згідно їх посадових інструкцій) 

Семінари, бесіди, 

тренінги 

м. Херсон упродовж 

року 

Бібліотека ХДАУ 



20.  

Школа комп’ютерної освіти 

 Консультації, майстер-класи 

«Використання АБІС ІРБІС, згідно 

технологічних інструкцій».  

 Бібліотечні уроки «Види пошуку у 

Електронних каталогах та базах даних 

НБ» 

Майстер-класи, 

бібліотечні уроки 

м. Херсон упродовж 

року 

Бібліотека ХДАУ 

21.  

Цикл тренінгів: 

 «Наукометричні бази даних — як 

інструмент для відстеження 

цитованості статей вчених 

університету, опублікованих у 

наукових виданнях»; 

 Розбудова іміджу науковця 

сучасними засобами наукової 

комунікації 

 Система «Бібліометрика української 

науки»; 

 Використання можливостей Google 

Академії: пошук інформації, 

створення та наповнення профілю 

автора, укладання власної бібліотеки 

 Створення, наповнення та підтримки 

профілю науковця у реєстрі 

унікальних ідентифікаторів ORCID 

 Цифрові ідентифікатори DOI для 

наукових публікацій – принципи 

роботи, процес реєстрації 

 Створення власної сторінки вченого 

у Вікіпедії. 

 Складання бібліографічних списків 

до наукових робіт 

Тренінг м. Херсон щокварталь

но 

Бібліотека ХДАУ 



22.  

«Інтернет - обличчям до обличчя»: 

 «Web-сторінка НБ на сайті 

університету: координація роботи з 

інформаційного наповнення 

контенту, архітектури» 

 «Створення ради щодо Web-сторінки 

НБ: завдання та реалізація» 

 «Сторінка НБ у Фейсбук: 

координація роботи з інформаційного 

наповнення контенту та реалізація 

зворотнього зв’язку з 

користувачами» 

 «Розширення он-лайн сервісів 

«Спитай бібліографа». 

Творча лабораторія м. Херсон щокварталь

но 

Бібліотека ХДАУ 

23.  

«Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК, 

відмінності з ББК, шляхи переведення 

фондів на УДК». 

Практикум м. Херсон упродовж 

року 

Бібліотека ХДАУ 

24.  
«Впровадження УДК в практику роботи 

бібліотек. Теорія питання» 
Семінар 

м. Херсон січень Бібліотека ХНТУ 

25.  «Техніка безпеки в бібліотечних закладах» Семінар м. Херсон березень Бібліотека ХНТУ 

26.  
«Нормативно-правове забезпечення 

функціонування бібліотеки ВНЗ»  
Семінар 

м. Херсон квітень Бібліотека ХНТУ 

27.  «Новітні технології в бібліотеці»  Семінар м. Херсон червень Бібліотека ХНТУ 

28.  

«Інформаційні ресурси бібліотек: від 

системи формування до якості послуг та 

ефективного використання»  

Семінар 

м. Херсон вересень- 

жовтень 

Бібліотека ХНТУ 

29.  «Інноваційний поступ бібліотеки ХДМА» 
Аналітичний семінар-

тренінг 
м. Херсон квітень Бібліотека ХДМА 

30.  

«Підвищення моніторингу фахової 

компетентності працівників вузівських 

бібліотек відповідно до змін в навчальних 

Семінар-тренінг м. Херсон жовтень Бібліотека ХДМА 



програмах з метою інтеграції 

інформаційних ресурсів та ефективної 

навігації в них». 

31.  

Підвищення фахової кваліфікації у рамках 

проекту № 49169 Харківського 

національного університету ім. В.Н. 

Каразіна «Академічна культура 

українського студентства: основні чинники 

формування та розвитку»: випуск 

тематичних інформаційних листівок та 

інформаційних списків (за окремим 

планом) 

 м. Херсон 
упродовж 

року 
Бібліотека ХДМА 

 

 

Голова методичної ради обласного методичного центру бібліотек ЗВО м. Херсона   Н.А. Арустамова  
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