
План роботи методичного об’єднання 

бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Луганської області на 2018 рік 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Координаційна та аналітична робота: 

 Аналіз планів та звітів бібліотек обласного методичного 

об’єднання.  

 Ознайомлення бібліотек МО з регламентною 

документацією та методичними матеріалами. 

 Відвідування бібліотек об’єднання з метою вивчення 

інноваційного досвіду, надання методичних 

консультацій, практичної допомоги. 

 Вивчення та аналіз актуальних питань і пропозицій 

бібліотек ВНЗ методичного об’єднання з метою 

покращення роботи і спрямування їх на розгляд до ЗМЦ, 

НМЦ вузівських бібліотек. 

січень-лютий, 

грудень  

 

протягом 

року 

 

 

Єпіфанова О.В., 

директор НБ СНУ 

ім. В.Даля  

НБ СНУ ім. В.Даля 

 

 

План засідань обласного методоб’єднання:   

І. 

 Аналіз виконання кількісних показників роботи 

вузівських бібліотек обласного методичного об’єднання 

за 2017 р. 

 Обговорення та затвердження плану роботи 

методичного об’єднання на 2018 р. 

 Організація опитування з метою поліпшення якості 

послуг і вдосконалення роботи з користувачами. 

Визначення питань опитування. 

1 квартал НБ СНУ ім. В.Даля 

ІІ.  
 Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року 

«Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку 

України». 
 Сучасні моделі бібліотечного менеджменту. Керівник 

бібліотеки як бібліотечний менеджер. 

2 квартал 
Бібліотеки МО 

 

ІІІ. 

 Актуальні питання комплектування фондів. Пошук 

можливостей.  

 Впровадження УДК в роботу бібліотек методичного 

об’єднання. Обговорення  питань, що виникають. 

3 квартал 

 

НБ ЛНУ 

ім.Т.Шевченка 

 

НБ СНУ ім. В.Даля 

 

IV. 

 Про виконання плану роботи бібліотеки за 2018 рік. 

 Ведення документації: аналіз роботи, облік, звітність. 

 Обговорення підсумків опитування 

4 квартал 

Єпіфанова О.В., 

директор НБ СНУ 

ім. В.Даля 

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних 

працівників методичного об’єднання провести засідання секцій 

основних відділів бібліотек ВНЗ: 

протягом 

року 
 

І.  З питань формування та збереження фондів – практичний 

семінар: 

 Проблеми ефективного формування бібліотечного фонду 

(методичний день) 

 Удосконалення процесів роботи з фондом. 

Комплектування, облік, збереження, списання.  

1 квартал 

 

 

НБ СНУ ім. В.Даля 

 

НБ ЛНУ 

ім.Т.Шевченка  

ІІ.  З питань інформаційно-бібліографічної діяльності –

практичний тренінг: 
2 квартал НБ СНУ ім. В.Даля 



 Впровадження УДК в роботу бібліотек методичного 

об’єднання. Обмін досвідом (практичний семінар) 

ІІІ.  З питань обслуговування користувачів – практичний 

семінар:  

 Бібліотека технічного ВНЗ як інформаційно-культурний 

центр 

 Нові бібліотечні послуги в організації бібліотечного 

простору 

3 квартал 

 

НБ ДонДТУ 

 

Бібліотеки МО 

IV. З питань інформаційних технологій: 

 Електронне середовище бібліотеки. (Офісні пакети. 

Робота с презентаціями. Електронний каталог) 

4 квартал НБ СНУ ім. В.Даля 

Систематичне поповнення розділу «Методичне об’єднання» на 

сайті НБ СНУ ім. В.Даля 

протягом 

року 
НБ СНУ ім. В.Даля 

Інформування та надання консультацій спеціалістам вузівських 

бібліотек з різних напрямів діяльності. 

протягом 

року 
НБ СНУ ім. В.Даля 

Консультації з удосконалення навичок  бібліографічного опису, 

визначення індексів, складання списків літератури 
за потребою НБ СНУ ім. В.Даля 

Взаємовідвідування бібліотек методичного об’єднання в т. ч. 

відвідування культурно-просвітницьких заходів. 

протягом 

року  

Бібліотеки ВНЗ 

МО 

Участь у заходах, що проводить  науково-методичний центр 

бібліотек ВНЗ та бібліотеки ВНЗ України.  

Участь у конференціях, семінарах, тренінгах 

згідно планів 

організаторів 

Науково-метод. 

центр, бібліотеки-

організатори  

 

Голова методичного об’єднання бібліотек  

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Луганської області, 

директор наукової бібліотеки СНУ ім.В.Даля      О.В. Єпіфанова 

 

 


