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Інформаційний лист 

 

 

Шановні колеги!  

 

 

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції «Стратегія розвитку 

бібліотек закладів вищої освіти», яка відбудеться у жовтні 2021 року на платформі 

ZOOM 

 

У роботі конференції можуть брати участь керівники бібліотек, структурних 

підрозділів, а також провідні фахівці книгозбірень. 

 

  

Форма участі в науково-практичній конференції: 

 доповідь/повідомлення (бажано з презентацією); 

 участь без доповідей. 

 

 

Тематичні напрями конференції: 

 

 Стратегічне планування та оцінка стану реалізації програм. 

 Нові моделі обслуговування користувачів. Сприяння академічній доброчесності. 

 Перспективи розвитку бібліографічної діяльності. Робота з наукометричними БД. 

 Краєзнавча діяльність як частина історичних розвідок діяльності ЗВО та бібліотек. 

 Зміни та тенденції у формуванні та збереженні ресурсної бази бібліотек ЗВО. 

 

Заявки на участь у семінарі, тематику та тексти доповідей надсилати на електронну 

адресу: library_HNU@ukr.net. (Додаток 1) 

 

Теми доповідей для складання програми семінару приймаються до 1-го травня. 

 

Планується видання матеріалів науково-практичної конференціїв електронній формі. 

Тексти доповідей для опублікування матеріалів семінару приймаються до 1-го червня 

Вимоги до оформлення статті в додатку №2. 

 

Координати конференції: 

 

Мацей Оксана Олександрівна, заст. директорки бібліотеки, т. 096 047 4217  

Молчанова Світлана Артемівна, зав. методичного відділу, т. 067 859 8926 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

Заявка на участь у науково-практичному семінарі 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)______________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Місце роботи ___________________________________________________ 

3. Науковий ступінь, вчене звання  ___________________________________ 

4. Посада  ________________________________________________________ 

5. Тема доповіді (повідомлення) _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Телефон  _______________________________________________________ 

8. Електронна пошта  ______________________________________________  

 

 

 

Додаток 2 

 

 

 

Вимоги до оформлення статті: 

  

Матеріали повинні бути представлені українською мовою. 

Інформація про авторів, назва статті, анотація та ключові слова подаються 

українською та англійською мовами. 

 

 Обсяг статті разом з анотацією, ключовими словами, списком використаних 

джерел, рисунками, додатками тощо до 10-ти сторінок формату А4. 

Форма подання – матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора 

MSWord, формат–doc; шрифт–TimesNewRoman, кегель –12 пт, вирівнювання–по ширині; 

міжрядковий інтервал – 1; абзацний відступ – 1,25 мм; поля: ліве – 20 мм, праве, верхнє та 

нижнє – 15 мм, сторінки тексту статті не нумеруються. 

Графічні об’єкти або рисунки подаються по тексту у форматі JPEG. 

 

Текст повинен містити такі компоненти:  

 відомості про автора/співавторів (прізвище, ім’я, по батькові повністю; науковий 

ступінь, звання, посада, місце роботи, місто); 

 назву статті; 

 анотацію; 

 ключові слова; 

 виклад основного матеріалу (згідно з вимогами ВАК України до наукових 

публікацій); 

 рисунки рекомендується використовувати в чорно-білій палітрі (якість відтворення 

рисунків кольорової палітри не гарантується).  Таблиця відокремлюється від тексту 

зверху й знизу порожнім рядком; використовується кегль – 12 пт.; 

 список використаних джерел (у алфавітному порядку з дотриманням вимог 

стандартів бібліографічного опису документівДСТУ 7.1:2006); 

 посилання на джерела (у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера і 

сторінок). 

Статті та тези доповідей повинні бути ретельно відредаговані. Відповідальність за 

зміст та оформлення статей несе автор.  

 

 



Зразок оформлення 

 

УДК   

 

Ініціали та прізвище автора 

(установа, місто) 

 

 

НАЗВА СТАТТІ 

Анотація … 

Ключові слова:  

  

 

Текст статті … 

 

 

Список використаних джерел 

 1. 

 2. 

3. 

         

 

 

 

 


