ПОРЯДОК ДЕННИЙ
2-го засідання міжвідомчої Комісії з питань упровадження
Універсальної десяткової класифікації (УДК) в Україні
Тема засідання: Підведення підсумків упровадження УДК в Україні у
2017 році та плани на 2018 рік.
Дата і час: 15.02.2018, 10.00.
Місце
проведення:
головний
корпус
Наукової
бібліотеки
ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса
Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58, кімн. 40 (3 поверх)).
Члени комісії з регіонів України можуть брати участь у засіданні в режимі
скайп-конференції.
Запрошені особи:
Нікіфоренко Л. С. — Начальник управління з питань мовної політики та
літератури Міністерства культури України.
Шевченко І. О. — директор Центру неперервної культурно-мистецької
освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, президент
Української бібліотечної асоціації.
Гаранін О. Я. — директор Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства (УНДІАСД).
Перелік питань для розгляду:
1. Про стан підготовки наказів міністерств і відомств та внесення змін у
законодавчі й нормативні документи з бібліотечної і видавничої справи у
зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017
№ 177
«Про
припинення
використання
Бібліотечно-бібліографічної
класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації».
2. Про стан упровадження УДК у бібліотечній, видавничій та архівній
галузях.
3. Про стан організації навчальної та методичної роботи у бібліотеках
різних систем і відомств.
4. Про внесення змін у навчальні програми вищих та середніх
спеціальних навчальних закладів з підготовки фахівців бібліотечної, видавничої
та архівної галузей.
Програма засідання:
1. Вступне слово голови комісії — Сербіна О. О. — доктора наук із
соціальних комунікацій, директора Наукової бібліотеки імені М. Максимовича.
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2. Методичне забезпечення впровадження УДК в Україні: звіт Книжкової
палати України за 2017 рік та плани на 2018 рік — Гуцол Г. О. — заступник
директора з наукової роботи Книжкової палати України.
3. Стан упровадження УДК в бібліотеках сфери управління Міністерства
культури України — Нікіфоренко Л. С., начальник управління з питань мовної
політики та літератури Міністерства культури України, Сивокінь С. Г.,
начальник відділу літератури, читання та бібліотечної справи Міністерства
культури України.
4. Стан упровадження УДК в бібліотеках сфери управління Міністерства
освіти і науки України — Хіменко О. А., заступник директора департаменту
науково-технічного розвитку, завідувач відділу розвитку науково-технічної
інфраструктури Міністерства освіти і науки України.
5. Стан проведення методичної роботи та розроблення бібліотеками —
методичними центрами окремих мереж бібліотек галузевих робочих таблиць УДК:
 Дзюба Н. Й. — завідувач відділу каталогізування Національної
бібліотеки України для дітей;
 Лобановська І. Г. — завідувач відділу наукового опрацювання
документів і організації каталогів Державна науково-педагогічна
бібліотека імені В. О. Сухомлинського.
6. Стан упровадження УДК в регіональних бібліотеках:
 Глазунова Л. В. — Харківська державна наукова бібліотека
ім. В. Г. Короленка;
 Сердюк С. Г. — Одеська національна наукова бібліотека;
 Олефір Н. І. — Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. І. П. Котляревського
 Кулик О. І. — Обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Д. І. Чижевського, м. Кропивницький.
7. Стан упровадження УДК в університетських бібліотеках та
трансформація навчальних програм профільних ВНЗ — Сербін О. О. —
директор Наукової бібліотеки імені М. Максимовича.
8. Стан і перспективи підвищення кваліфікації бібліотекарів у Національній
академії керівних кадрів культури і мистецтв — Шевченко І. О. — директор
Центру неперервної культурно-мистецької освіти НАККІМ.
9. Про стан упровадження УДК в архівній галузі — Гаранін О. Я. —
директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та
документознавства.
10. Вільний мікрофон — обговорення питань, розглянутих на засіданні.

