
План роботи методичного об’єднання 
бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Луганської області на 2017 рік 

Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальний за 
виконання 

Координаційна та аналітична робота: 
• Аналіз планів та звітів бібліотек обласного методичного 

об’єднання.  
• Надсилання до бібліотек МО реґламентної документації 

та методичних матеріалів. 
• 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, НМБК. 

січень-лютий, 
грудень  

 
протягом 

року 
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директор НБ СНУ 
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НБ СНУ ім. В.Даля 
 
 

Провести засідання обласного методоб’єднання за темами:   
І. 
• Підсумки роботи бібліотек вищих навчальних закладів 

МО за 2016 р.: аналітичний огляд. 
• Обговорення та затвердження плану роботи 

методичного об’єднання на 2017 р. 
• Актуальні питання збереження бібліотечного фонду. 

Оформлення документації на списання бібліотечного 
фонду. 

1 квартал НБ СНУ ім. В.Даля 

ІІ.  
• Бібліотечна справа в Україні сьогодні. Проблематика. 
• Обговорення стратегії розвитку бібліотечної справи в 

Україні до 2025 року. 
• Відновлення документації бібліотек МО згідно 

Номенклатури справ бібліотеки ВНЗ. 

2 квартал НБ СНУ ім. В.Даля 

ІІІ. 
• Особливості організації інформаційного забезпечення 

навчального процесу переміщених ВНЗ Луганської 
області. 

• Обслуговування користувачів у бібліотеках переміщених 
ВНЗ. Використання різних видів інформаційно-
бібліографічного обслуговування . Застосування 
інноваційних методів в обслуговуванні користувачів 
бібліотеки 

3 квартал НБ ДонДТУ 

IV. 
• Про виконання плану роботи бібліотеки за 2017 рік. 
• Вимоги до оформлення звітно-планової документації 

бібліотек ВНЗ. 
• Управління бібліотечним фондом та фінансування 

бібліотеки університету в сучасних економічних умовах 

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: 
• Інвентаризація книжкового фонду: методика 

проведення;  

1 квартал НБ СНУ ім. В.Даля 



• Оцінювання літератури та оформлення документації на 
списання бібліотечного фонду (нові нормативні документі, 
форми бланків) 

ІІ.  З питань інформаційно-бібліографічної діяльності –
практичний тренінг: 
• методика визначення індексів УДК.  

2 квартал НБ СНУ ім. В.Даля 

ІІІ.  З питань обслуговування користувачів – практичний 
семінар:  
• Довідково-інформаційна робота. Групове бібліографічне 

інформування користувачів вузівської бібліотеки з 
використанням інноваційних технологій 

3 квартал НБ ДонДТУ 

IV. З питань інформаційних технологій: 
• Досвід використання електронних колекцій відкритого 

доступу в бібліотеці ВНЗ 
• Репозитарії, електронні ресурси – створення, 

використання, інтеграція в науковий інформаційний 
простір 

4 квартал НБ ЛНУ 
ім.Т.Шевченка 

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 пристатейних 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 
 
 
 
 


