
 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

“МЕДИЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: ДОСВІД, ТРАДИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ” 

20-21 травня 2020 року 

Харків, Україна 

 

Організатори: 

Національна наукова медична бібліотека України 

Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету,  

Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету, 

Українська бібліотечна асоціація 

 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної науково - практичної конференції  

«Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації», 

присвяченої 100-річчю Наукової бібліотеки ХНМУ та 90-й річниці заснування ННМБ 

України. Конференція відбудеться відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, 

симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2020 році». 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська. 

 

Для обговорення пропонується така тематика: 

➢ Діяльність наукових медичних бібліотек в сучасних умовах як невід’ємної ланки  

  системи охорони здоров’я,  медичної  науки та освіти в Україні 

➢ Популяризація досягнень медичної науки в сучасному веб-середовищі 

➢ Нові послуги  та сервіси у наукових медичних бібліотеках України та світу    

➢ Створення сучасного науково-інформаційного простору в медичних бібліотеках  

➢ Доступ до світових інформаційних ресурсів та їх популяризація   

➢ Бібліотеки як носії національної та соціокультурної пам’яті  

➢ Ефективність роботи бібліотек в умовах (не)визначеності 

➢ Культурно-просвітницька та видавнича  діяльність бібліотек 

➢ Сучасні інтерактивні форми та методи підвищення фахової компетентності 

  бібліотечних спеціалістів 

➢ Імідж бібліотекаря як комунікатора у сучасному інформаційному середовищі  

➢ Формування нових напрямів та форм інформаційно-бібліотечної кооперації 

 

В межах Конференції також відбудуться: 

• Відкрите засідання Секції працівників медичних бібліотек УБА 

• Презентація від видавництва «Нова Книга» (м. Вінниця) або презентації вітчизняних  

 та зарубіжних видавництв 

• Event Workshop «Система управління якістю – інструмент підтримки 

конкурентоспроможності бібліотеки як генератора інформаційних продуктів та 

послуг» 

http://www.nbuv.gov.ua/node/346


Реєстрація  до 1 березня 2020 року електронною поштою, надіславши заявку до Оргкомітету 

на адресу medlibinfo@gmail.com  (Кожен учасник конференції має зареєструватися окремо). 

Проїзд та проживання за рахунок  учасників.  

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелі за індивідуальним запитом. 

По закінченні конференції планується розміщення наданих матеріалів в Репозитарії 

ХНМУ за адресою http://repo.knmu.edu.ua/, а також видання друкованого збірника тез та 

статей. Приймаються доповіді, що не публікувалися раніше, виключно в електронній формі. 

Матеріал буде включено до збірки конференції лише за умови особистої участі доповідача. 

Доповіді друкуються мовою оригіналу. Публікація матеріалів безкоштовна. 

Увага! Всі роботи будуть перевірені на плагіат, прийнятими в ХНМУ системами. 

 

Вимоги до оформлення: 

- Обсяг: до  6 стор. формату А 4, поля: верхнє –2 см, нижнє –2 см, ліве –3 см, праве –2 см. 

- Послідовність розташування тексту на сторінці: назва доповіді (великими літерами, 

кегль 14, ПІБ автора(ів), повна назва організації, місто; текст доповіді.  

- Для кожної статті ставити індекс УДК (з лівого боку літери великі, шрифт жирний). 

- Ім’я, прізвище - з правого боку, шрифт жирний, кегль 14. 

- Після прізвища нижче зазначається посада, назва установи – шрифт нормальний. 

- Назва статті–вирівнювання посередині сторінки, літери великі, шрифт жирний, кегль 14. 

- Анотація українською мовою – слово «Анотація» курсив, шрифт жирний. Текст анотації 

шрифт курсивом. Виклад матеріалу має бути стислим. 

- Ключові слова – слово «Ключові слова» - курсив, шрифт жирний. Перелік слів – курсив. 

- Посилання в тексті подавати  лише у квадратних дужках. Усі малюнки і фото мають 

супроводжуватись підписами. Таблиці і схеми повинні мати заголовки. 

- Список літератури оформляється в алфавітному порядку.  

- В кінці публікації подаються контакти основного автора. 

Включення доповідей у програму Конференції здійснюватиметься за рішенням 

Організаційного комітету. Редакційна колегія не несе відповідальності за подані дані та 

залишає за собою право не включати тези доповідей, що не відповідають поставленим 

вимогам та не розкривають тему конференції. Тексти доповідей і виступів приймаються 

Оргкомітетом у термін до 01.03.2020 р. на адресу medlibinfo@gmail.com:   

                                                   Сертифікати: 

Учасники Конференції можуть отримати сертифікат про підвищення кваліфікації за умови 

членства в УБА. 

Контакти оргкомітету: 

Контактні особи від Національної наукової медичної бібліотеки України  

(програма, матеріали  конференції, сертифікати); e-mail:  medlibinfo@gmail.com 

Науменко Світлана Михайлівна - тел.: +38 (044) 289-87-53; (098) 517-39-19 

Кірішева Олена Миколаївна –  +38 (044) 289-87-53; 

Контактні особи від Наукової бібліотеки Харківського національного медичного  

університету  (організаційні питання: розміщення, реєстрація, організація пленарних 

засідань ); e-mail:  libr@knmu.kharkov.ua 

Павленко Тетяна Борисівна  +38 (057) 707 72 42; +38 (096) 479 62 59 

Гаєва Наталія Дмитрівна +38 (057) 707 72 42; +38 (067) 576 48 65 

 Контактні особи від Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету 

(організаційні питання);  e-mail: library@nuph.edu.ua   

 Гавриш Наталія Борисівна + 38 (097)-970-05-10 

 Каїді Вікторія Валеріївна + 38 (098)-379-54-51 

mailto:medlibinfo@gmail.com
http://repo.knmu.edu.ua/
mailto:medlibinfo@gmail.com
mailto:medlibinfo@gmail.com
mailto:libr@knmu.kharkov.ua
mailto:library@nuph.edu.ua


З А Я В К А 
 

НА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  
« М Е Д И Ч Н І  Б І Б Л І О Т Е К И  У К Р АЇ НИ : Д О С В І Д, Т Р А ДИ Ц І Ї , І НН О В А Ц І Ї »  

 
 
1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Місце роботи (повна назва організації) 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Посада _________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Тема виступу 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Форма участі (участь без виступу, виступ, презентація)______________________________________ 
 
6. Поштова адреса 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
7. Контактний телефон 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
8. Адреса електронної пошти________________________________________________________________________ 
 
9. Необхідність бронювання готель (категорія номеру, кількість діб) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
10. Дата та час приїзду _____________________________________________________________________________ 
 
11. Дата та час від’їзду _____________________________________________________________________________ 
 
12. Необхідність офіційного запрошення (до якої посадової особи звертатися, адреса) 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Сертифікат  (повідомлення про бажання отримати Сертифікат учасника) 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Потреба атестації_(так, ні)   ________________________________________________ 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/node/346

