
Заходи наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди  

з інформаційної культури та академічної доброчесності 

 за 2017-2020 рр. 

Назва заходу Дата Кількість 

учасників 

Виконавець 

2017 рік 
Заняття з основ 

інформаційної 

культури:  

- електронні ресурси 

бібліотеки, 

- основи 

інформаційного пошуку 

(практичні заняття) 

Квітень 2017 року 1-2 курси 

природничого  

ф-ту 

Зав. довідково-

бібліогр. відділу  

Неудачина Т. І. 

2018 рік 
Заняття з основ 

інформаційної 

культури:  

- слайд-презентація 

«Знайомтесь, 

бібліотека!» 

3 – 13 вересня 

2018 року 

Студенти 1-х курсів 

9-и  

ф-тів ун-ту: ф/м, 

дошк., славістики, 

природ, почат. навч. 

худ/гр., мистецтв, 

істор., укр. мовно-

літ.  

 (всього: більше 400 

осіб) 

Бібліограф 1-ї 

категорії Мажара 

С. С. 

Заняття з основ 

інформаційної 

культури: 

- пошукові 

можливості ЕК, 

- презентація 

«Бібліотека як 

інформаційно-

пошукова система», 

- довідково-

пошуковий апарат 

бібліотеки: карткові 

каталоги бібліотеки 

(доповіді, практичні 

заняття) 

11 вересня 2018 

року 

Студенти 2 курсу 

природничого ф-ту ( 

26 осіб),  

заст. декана природ. 

ф-ту Ликова І. В. 

Зав. довідково-

бібліогр. відділу  

Неудачина Т. І., 

пров. бібліограф 

Айдарова Л. Г., 

бібліотекар 

Грущенко  

С. І. 

Заняття з основ 

інформаційної 

культури: 

-  «Інформаційне 

забезпечення наукових 

досліджень», 

«Академічна 

доброчесність як 

основа успіху: Чесність 

починається з тебе…»:  

11 вересня 2018 

року 

Студенти 2 курсу 

природничого ф-ту ( 

26 осіб),  

заст. декана природ. 

ф-ту Ликова І. В. 

Зав. наук.-метод. 

відділу 

Романовська  

О. І. 



- доповідь, 

 - презентація, 

- відеоролик «Навчайся 

гідно!» 

2019 рік 
Заняття з основ 

інформаційної 

культури: «Бібліотека 

як інформаційно-

пошукова система» 

- лекція,  

презентація, 

практичні заняття 

22 січня 2019 року Студенти 2 курсу 

природничого  

ф-ту (10 осіб) 

Зав. довідково-

бібліогр. відділу  

Неудачина Т. І, 

бібліотекар 

Грущенко С. І. 

2020 рік 
Заняття з основ 

інформаційної 

культури: 

 «Академічна 

доброчесність як основа 

успіху»:  

- доповідь, презентація, 

- відео ролик «Навчайся 

гідно!» 
 

- «Бібліотека як 

інформаційно-пошукова 

система», 

(доповідь, презентація), 

- «Інформаційні ресурси 

бібліотеки:  

електронна бібліотека, 

електронний архів 

(репозитарій - ЕА)» 

(презентації) 

15-16 січня 2020 

року 

 

Студенти 2 курсу 

природ. ф-ту (6+21 

осіб) 

Зав. наук.-метод. 

відділу 

Романовська  

О. І.,  

 

 

 

 

 

 

зав. довідково-

бібліогр. відділу  

Неудачина Т. І., 

бібліограф 1-ї 

категорії Мажара 

С. С. 

 
 

 


