НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА
підвищення кваліфікації бібліотечних працівників ВНЗ 1-1V рівнів акредитації
Мінагрополітики України та науково-дослідних установ НААН
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Модуль 1. Невідкладні завдання сільськогосподарських бібліотек і перспективи їх
розвитку
1.1. Невідкладні напрями
Вергунов Віктор Анатолійович –
діяльності
д.с.-г.н.,
професор,
директор
сільськогосподарських
ННСГБ
НААН,
член-кореспондент
бібліотек у сучасних
НААН
умовах
1.2. Електронні
ресурси
в
Ярошенко Тетяна
сільськогосподарській
Олександрівна–
к.і.н., директор наукової
галузі
бібліотеки Національного
університету “Києво-Могилянська
академія”
1.3. Реферативна інформація з
Капралюк Оксана Вікторівна –
к.с-г.н.,завідувач відділу науковопроблем АПК у
методичної роботи і наукового
національній системі
реферування ННСГБ НААН
реферування
1.4. Організаційні основи
Тарабрін Олексій Євгенович –
наукових досліджень
д.с.-г.н,
професор
заступник
ННСГБ НААН
директора з наукової роботи
ННСГБ НААН
1.5. Науково-бібліографічне
Кіщак Тетяна Степанівна –
забезпечення навчального
к.с.-г.н., завідувач наукової
процесу та наукової
бібліотеки НУБіП України
діяльності у бібліотеках
ВНЗ
1.6. Інтелектуальна власніть:
Бородін Сергій Васильович –
загальні
підходи,
к.т.н., завідувач відділу
реєстрація прав авторів,
впровадження наукових розробок
законодавче забезпечення
та технічного забезпечення
захисту прав авторів
бібліотечних процесів
1.7. Організація
Опанасенко Ольга Михайлівна –
комплектування наукових
завідувач сектору комплектування
фондів ННСГБ в сучасних
ННСГБ НААН
умовах
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Модуль 2. Організація інформаційно-бібліотечного обслуговування
користувачів сільськогосподарських бібліотек
Універсальна десяткова
Ахвердова Марина Йосипівна –
науковий співробітник Книжкової
класифікація
палати України ім. Івана Федорова
Модуль 3. Сільськогосподарські інформаційні ресурси: формування,
використання і розповсюдження в умовах сьогодення
Уніфікація
Рудич Ольга Борисівна – завідувач
бібліографічного запису у
відділу бібліотечно-інформаційних
відповідності до
технологій та наукової обробки
міжнародних рекомендацій
документів ННСГБ НААН
та вимоги сьогодення до
каталогізації
Автоматизація бібліотечних
Мельничук Л І
процесів у наукових
заступник директора наукової бібліотеки
бібліотеках ВНЗ
з інформаційних технологій НУБіП
України
Шляхи удосконалення
Бачкала Олена Василівна – с.н.с.
довідково-бібліографічної
відділу
бібліотечно-інформаційних
роботи. Оптимізація
технологій та наукової обробки
довідководокументів ННСГБ НААН
бібліографічного
обслуговування читачів
Модуль 4. Організація роботи з фондом та проблеми його збереження
Проблеми збереження та
Гриценко Надія Федорівна – к.і.н.
інвентаризації
завідувач відділу документного
бібліотечних фондів у
забезпечення та збереження наукових
бібліотеках науковофондів ННСГБ НААН
дослідних установ і вищих
навчальних закладах
аграрного профілю
України.Застосування
інформаційних технологій
для забезпечення
збереження бібліотечних
фондів у процесі їх
використання
Модуль 5. Планування та звітність сільськогосподарських бібліотек
Планування та звітність
Лазоренко Юлія Іванівна – к.і.н., с.н.с.
бібліотек ВНЗ ІІІ-IV рівнів
відділу науково-методичної роботи і
акредитації Мінагрополітики
реферування ННСГБ НААН
України

5.2. Планування та звітність
бібліотек ВНЗ I-II рівнів
акредитації Мінагрополітики
України

Товмаченко Василь Миколайович –
к.т.н., .н.с. відділу науково-методичної
роботи і наукового реферування ННСГБ
НААН

5.3. Організація роботи
територіальних об’єднань
сільськогосподарських

Щиголь Ганна Станіславівна – с.н.с.
відділу науково-методичної роботи
ННСГБ НААН

бібліотек України.

Модуль 6. Впровадження комп”ютерних технологій в роботу с.-г. бібліотек
6.1. Електронні документи:
Костенко Леонід Йосипович –
формування облік,
к.т.н., зав.центру
використання
бібліотечноінформаційних
технологій НБУ ім.
В.І.Вернадського НАН України
6.2. Практичні
аспекти
Рудзький Лев Зіновійович,
автоматизованих
Українське
представництво
інформаційних технологій
Міжнародної асоціації електронних
в аграрній галузі (досвід
бібліотек новітніх інформаційних
роботи України і Білорусії)
технологій (ЭБНИТ);
Панарін Генадій Сергійович –
виконавчий директор Міжнародної
асоціації електронних бібліотек
новітніх інформаційних технологій
(ЭБНИТ)
Модуль 7. Інформаційно-бібліографічна діяльність у сільськогосподарських
бібліотеках
7.1. Бібліографічні ресурси
Анікіна Ольга Петрівна – к.і.н.,
провідний науковий співробітник сектору
сільськогосподарських
наукової бібліографії та біографістики
бібліотек України
ННСГБ НААН, к.і.н.
7.2 Бібліотечна біографістика
Ківшар Таісія Іванівна – д.і.н.,
професор, с.н.с. Інституту біографічних
досліджень НБУВ
7.3. Вітчизняна терміносистема
Геращенко Михайло Васильович
бібліографії і
– к.п.н., професор кафедри
бібліографознавства
українознавства НАУ
8. Виїзні заняття
8.1. Відвідування наукової
бібліотеки Національного
ботанічного саду України ім
Гришка

Щиголь Ганна Станіславівна – с.н.с.
відділу науково-методичної роботи
ННСГБ НААН

8.2. Відвідування наукової
бібліотеки ім.. М.
Максимовича

Анікіна Ольга Петрівна – к.і.н.,
провідний науковий співробітник сектору
наукової бібліографії та біографістики
ННСГБ НААН

8.3. Відвідування Національної
бібліотеки України м.. В.І.
Вернадського

Лазоренко Юлія Іванівна – к.і.н., с.н.с.
відділу науково-методичної роботи і
реферування ННСГБ НААН

8.4. Відвідування наукової
бібліотеки КиєвоМогилянської академії

Щиголь Ганна Станіславівна – с.н.с.
відділу науково-методичної роботи
ННСГБ НААН
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9. Тематична дискусія на тему:
„Обмін досвідом роботи
бібліотечних працівників”

Вергунов Віктор Анатолійович –
д.с.-г.н., професор, директор ННСГБ
НААН, член-кореспондент НААН

10. Підсумковий контроль- залік

Комісія

Разом

72

Декан факультету підвищення
кваліфікації і перепідготовки кадрів
агропромислової і природоохоронної галузей

Т.Д. Микицей

Завідувач відділу науково-методичної роботи
та наукового реферування ННСГБ НААН

О. В. Капралюк

