
ПРОГРАМА 

проблемно-цільового навчання  
 

«Формування фондів спеціалізованих бібліотек України для дітей: 

реалії та перспективи» 
 

(18-22 квітня 2016 р.) 

Категорія: завідувачі відділів комплектування та обробки документів обласних та 

центральних міських бібліотек для дітей 
 

18 квітня 
 

9.00 — 13.00 Заїзд та розміщення учасників проблемно-цільового навчання 

 

13.00 — 14.00 Реєстрація учасників навчання 

 

14.00 — 15.30 «Фундамент єдності і миру – формування нового громадянина України: 

уроки любові» 

Квасниця І. Ю. – Президент Західно-Української 

Асоціації «Спадщина України», член Національної 

спілки журналістів України, педагог, вчений, 

етнограф, журналіст, письменник, громадський 

діяч 

 

15.30 — 17.00 Консультація «Нормативно-правові аспекти в діяльності бібліотек з 

питань формування та збереження фондів» 

Загоруйко Н.М. – зав. відділу комплектування 

фондів 

 

17.00 — 18.00 Екскурсія Національною бібліотекою України для дітей  
 

19 квітня 
 

9.00 — 10.30 Лекція «Сучасне каталогізування: шляхи розвитку» 

Дзюба Н.Й. – зав. відділу каталогізування 

 

Орієнтовні питання: 

- Сучасні тенденції описового каталогізування. 

- Значення змістовного каталогізування. 

- Тенденції розвитку корпоративного каталогізування.  

 

10.30 — 12.00 Практикум «Систематизація творів друку для дітей на основі 

Універсальної десяткової класифікації» 

Гуцол Г.О. -  заступник директора Книжкової 

палати України ім. І. Федорова 

Муравйова В.М. - зав. відділу класифікаційних 

систем  Книжкової палати України ім. І. Федорова 

 

12.00 — 13.00 Ділове спілкування «Державні стандарти та їх практичне застосування» 

Симоненко Н.Л. – головний бібліотекар відділу 

каталогізування 

 

Орієнтовні питання: 

- Система державних стандартів. 
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- Чинні державні стандарти, що застосовуються у каталогізуванні. 

 

13.00 — 14.00 Обідня перерва 

 

14.00 — 15.00 Дискусійний майданчик «Електронні ресурси: облік, каталогізування та 

використання» 

Модератори: 

Дзюба Н.Й. – зав. відділу каталогізування, 

Загоруйко Н.М. – зав. відділу комплектування фондів,  

Блінохватова С.М. – зав. сектору відділу каталогізування 

 

Орієнтовні питання: 

- Класифікація електронних ресурсів. 

- Особливості обліку електронних ресурсів. 

- Каталогізування електронних ресурсів. 

- Статистика видачі електронних ресурсів. 

 

15.00 — 16.00 Практичне заняття «Методичні рішення НБУ для дітей щодо  

систематизування творів друку для дітей та організаторів дитячого 

читання» 

Полуня Н.В. – провідний бібліотекар відділу 

каталогізування 

 

16.00 — 17.00 Консультація «Значення авторитетних записів для бібліографічного 

пошуку» 

Ольховська І. А. – провідний бібліотекар відділу 

каталогізування 

 

Орієнтовні питання: 

- Авторитетні записи – запорука якісної бібліографічної інформації. 

- Авторитетний запис «Організації (тем. термін)»: особливості побудови. 

- Авторитетний запис «Персоналії (тем. термін)». 

 
 

20 квітня 
 

Заняття в Інституті публічного управління і кадрової політики Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв (за окремим планом). 
 

21 квітня 
 

9.00 — 10.30 Лекція «Новітні тенденції у сучасній дитячій книзі України» 

Марченко Н.П. – провідний бібліограф, кандидат 

історичних наук 

 

10.30 — 12.00 Лекція «Статистика друку сучасної дитячої книги в України» 

Петренко О.В. – старший науковий співробітник 

Книжкової палати України ім. І. Федорова 

Орієнтовні питання: 

- Статистика друку продукції для дітей. 

- Якість видавничого оформлення книг для дітей. 
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12.00 — 13.00 Презентація серії бібліографічних посібників НБУ для дітей «Справжній 

читач» 

Гажаман Н.О. – зав. науково-бібліографічного 

відділу 

 

13.00 — 14.00 Обідня перерва 

 

14.00 —17.00 Зустрічі з письменниками, художниками, знайомство з видавництвами в 

рамках VI Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» (за програмою 

фестивалю) 
 

22 квітня 
 

9.00 — 10.00 Лекція «Моніторинг бібліотечних фондів та інтенсивності їх використання»  
Загоруйко Н.М. – зав. відділу комплектування 

фондів 

 

Орієнтовні питання: 

- Передумови вивчення бібліотечних фондів. 

- Розробка програми і методики. 

- Основні результати досліджень (2011-2015 рр.). 

- Моніторинг незадоволеного читацького попиту. 

 

10.00 — 11.00 Майстер-клас «Популяризація основного фонду НБУ для дітей» 

Ходоренко С.М. – зав. сектору відділу організації, 

зберігання та реставрації фонду 

 

11.00 — 12.00 Консультація «Інвентаризація бібліотечного фонду» 

Горбунова Г.В. – зав. сектору інвентаризації  

 

12.00 — 12.45 Ділове спілкування «Віртуальна школа каталогізатора: тематика занять» 

Дзюба Н.Й. – зав. відділу каталогізування 

Красножон В.М. – зав. відділу довідково-

інформаційного обслуговування 

 

12.45 — 13.30 Ознайомлення з обмінним фондом Національної бібліотеки України для 

дітей 

Яцук Л.М. – провідний бібліотекар відділу 

комплектування фондів 

13.30 — 14.00 Обмін думками та підведення підсумків проблемно-цільового навчання 

Турбаніст Т.М. – заст. генерального директора з 

науково-методичної роботи 

 
Підведення підсумків навчання 

Від’їзд учасників навчання 

 

 


