
План роботи методичного об’єднання 
бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Луганської області на 2016 рік 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний за 

виконання

Зробити аналіз виконання кількісних показників роботи 
вузівських бібліотек обласного методичного об’єднання за 
2015р. 

січень 
Єпіфанова О.В., 
директор НБ СНУ 
ім. В.Даля 

Провести засідання обласного методичного об’єднання за 
темами: 

протягом 
року 

 

 Звітність бібліотек: доповнення до таблиць основних 
статистичних показників роботи бібліотек ВНЗ. Методика 
заповнення стат.табл. у 2016.  

1 квартал НБ СНУ ім. В.Даля

 Відновлення документації бібліотеки згідно Номенклатури 
справ бібліотеки ВНЗ.  

2 квартал НБ СНУ ім. В.Даля

 Обслуговування користувачів в автоматизованому режимі у 
бібліотеках ВНЗ. Використання традиційних та пошук нових 
форм роботи з метою залучення користувачів до бібліотеки. 

3 квартал НБ ДонДТУ 

 Грантова діяльність, залучення інвесторів для розбудови 
переміщених бібліотек.  

     Про виконання плану роботи бібліотеки за 2016 рік. 
4 квартал 

Єпіфанова О.В., 
директор НБ СНУ 
ім. В.Даля 

Інформування та надання консультацій спеціалістам вузівських 
бібліотек з різних напрямів діяльності. 

протягом 
року 

НБ СНУ ім. В.Даля

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних 
працівників методичного об’єднання провести засідання секцій 
основних відділів бібліотек ВНЗ: 

протягом 
року 

 

 з питань формування та збереження фондів: 
семінар «Інвентаризація як основний засіб збереження 
бібліотечного фонду» 

1 квартал НБ СНУ ім. В.Даля

 з питань інформаційно-бібліографічної діяльності: 
науково-методичний  семінар щодо роботи з УДК та 
методики визначення індексів. Методичне узагальнення 
методів роботи з визначення індексів УДК (методичні 
рекомендації) 

2 квартал 
ОНУБ ім. Горького
НБ СНУ ім. В.Даля

 з питань обслуговування користувачів: 
практичний тренінг «Від традиційної виставки до 
віртуальних форм популяризації друкованих видань на веб- 
сторінці бібліотеки» 

3 квартал НБ ДонДТУ 

 з питань інформаційних технологій: 
семінар «Web-сайт як засіб формування іміджу бібліотеки: 
сучасний стан, можливості застосування» 

4 квартал НБ ЛНУ 

Консультації з удосконалення навичок  бібліографічного опису, 
визначення індексів, складання пристатейних списків літератури

за потребою НБ СНУ ім. В.Даля

Відвідування бібліотек за потребою НБ СНУ ім. В.Даля

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 


