
ПЛАН  

проведення заходів спрямованих на підвищення професійної майстерності 

бібліотек ЗВО м. Херсона на 2019 рік 

№ 

п/п 
Назва заходу Форма заходу 

Місце 

проведення 

заходу 

Термін проведення 

заходу 
Організатор заходу 

1.  
Роль бібліотеки у формуванні 

публікаційної стратегії ЗВО 

Науково-практична 

конференція для 

бібліотек методичного 

об’єднання 

м. Херсон II квартал 
Наукова бібліотека 

ХДУ 

2.  

Результати 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.  
Моніторинг статистичних показників 

роботи Наукової бібліотеки 

Науково-практичний 

семінар 
м. Херсон IІI квартал 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

5.  

Консультаційно-практичні заняття з 

питань організації роботи в 

бібліотеках ЗВО 

Науково-практичний 

семінар 
м. Херсон IІI – IV квартал 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

6.  
«Нове в бібліотекознавстві, 

бібліографії, бібліотечній справі» 

Інформаційно-

тематичний огляд 
м. Херсон упродовж року 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

7.  
«Нові надходження до фондів 

бібліотеки» 

Інформаційно-

тематичний огляд 
м. Херсон упродовж року 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

8.  

До Всеукраїнського дня бібліотек. 

Святкове засідання Бібліотечної 

ради. 

Засідання БР м. Херсон вересень 
Наукова бібліотека 

ХДУ 



9.  

Теоретично-практичні семінари з 

підвищення фахового рівня 

працівників бібліотеки. 

Семінар м. Херсон упродовж року 
Наукова бібліотека 

ХДУ 

10.  
Подаруй бібліотеці книгу 

 
Творча акція м. Херсон упродовж року 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

11.  
«Book crossing» 

 
Творча акція м. Херсон упродовж року 

Наукова бібліотека 

ХДУ 

12. 

«Звітування - 2018». Провести огляди 

звітів бібліотек об’єднання  для 

підвищення корпоративної культури, 

розширення уявлень про діяльність 

книгозбірень мережі, а також 

поглиблення професійних знань   

Нарада-семінар м. Херсон лютий Бібліотека ХДАУ 

13. 

Індивідуальні консультаційно-

практичні заняття з питань 

організації роботи в бібліотеках 

Херсонського територіального 

об’єднання 

Консультаційно-

практичні заняття 
м. Херсон упродовж року Бібліотека ХДАУ 

14. 

«Нові форми і методи в 

популяризації сучасної української 

літератури в бібліотеках» 

Круглий стіл м. Херсон квітень Бібліотека ХДАУ 

15. 

 «Інтернет-доступ як бібліотечна 

послуга» Мета - добути практичний 

досвід з надання консультацій та 

обслуговування користувачів 

електронними інформаційними 

ресурсами (власні та Інтернет-

ресурси) 

Ділова гра м. Херсон травень Бібліотека ХДАУ 



16. 

«Наукометрія, інформетрія, 

бібліометрія: визначення і 

розмежування» 

Тренінг м. Херсон вересень Бібліотека ХДАУ 

17. 

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 

▪ документальне оформлення 

списання бібліотечних фондів 

Професійне 

спілкування 
м. Херсон жовтень Бібліотека ХДАУ 

18. 

«Школа комп’ютерної освіти» 

• консультації, майстер-класи 

«Використання  АБІС ІРБІС, 

згідно технологічних 

інструкцій».  

• бібліотечні уроки «Види 

пошуку у Електронних  

каталогах та базах даних» 

АБІС ІРБІС 

• творча лабораторія «Вебінар - 

сучасний мультимедійний 

інструмент для 

 

консультації, майстер-

класи 

 

 

бібліотечні уроки 

 
м. Херсон упродовж року Бібліотека ХДАУ 



організації онлайн-навчання та 

ділового спілкування» здобуття 

навичок у використанні 

вебінарів, під час роботи та 

навчального процесу. 

19. 

Засідання Координаційної Ради 

сільськогосподарських бібліотек 

Херсонського територіального 

об’єднання 

Засідання м. Херсон упродовж року Бібліотека ХДАУ 

20. Трансформація бібліотеки вищого 

навчального закладу за сучасних 

умов. 

 

Семінар м. Херсон лютий Бібліотека ХНТУ 

21. Впровадження УДК в практику 

роботи бібліотек. 

 

Семінар м. Херсон березень Бібліотека ХНТУ 

22. Наукова обробка та систематизація 

книжних фондів згідно УДК.  

 

Круглий стіл м. Херсон квітень Бібліотека ХНТУ 

23. Вивчення досвіду зарубіжних 

університетських бібліотек.  

 

Круглий стіл. м. Херсон травень Бібліотека ХНТУ 

24. Перегляд нової літератури з 

бібліотекознавства, бібліографії, 

інформатики та профільних 

періодичних видань. 

 м. Херсон щоквартально Бібліотека ХНТУ 

25. Компетентність – ключ до оновлення 

змісту бібліотечної роботи 
Семінар-тренінг м. Херсон Листопад Бібліотека ХДМА 



26. Бібліотека ХДМА: інформаційний 

ресурс 
Ділова гра м. Херсон Грудень Бібліотека ХДМА 

27. Згідно діючого «Договору між 

бібліотекою ХДМА та ХОУНБГ» 

активна участь у методичних 

нарадах, заходах міського масштабу 

приурочених до знаменних та 

пам’ятних дат 

 м. Херсон щоквартально Бібліотека ХДМА 

28. Згідно діючого «Договору про 

співпрацю між бібліотекою ХДМА та 

ЦБС» (яка налічує 24 окремі міські 

бібліотеки-філії) на базі ЦБС для 

співробітників бібліотеки ХДМА : 

- Дні спеціаліста; 

- Дні інформації. 

 м. Херсон щоквартально Бібліотека ХДМА 

 

 

 

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


