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Затверджено на засіданні Президії  

Харківського обласного відділення (філії) УБА 

«23» січня 2017 р. 

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ  

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЇ) ВГО «УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІАЦІЯ» 

ЗА 2016 РІК 

№ Назва заходу Результат Індикатор Термін 

проведення 

Відповідальні Ресурси, 

примітки 

СН 1. Розвиток відкритого інформаційного суспільства.  

Удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування 

1.1 Участь в підготовці та 

громадському обговоре-

нні регламентуючих доку-

ментів, що стосуються ін-

формаційно-бібліотечної 

сфери 

Розроблені та подані на розгляд МКУ про-

позиції до проектів нормативних докумен-

тів: 

– нова редакція Закону України «Про біб-

ліотеки і бібліотечну справу» 

– «Порядок відбору рукописних, рідкісних 

і цінних видань до Державного реєстру на-

ціонального культурного надбання»; уча-

сть в громадському обговоренні Порядку
1
, 

опрацюванні організаційно-методологічн-

их та техніко-технологічних умов для ств-

орення Державного реєстру національного 

культурного надбання у частині «Книж-

кові пам’ятки України» 

– «Визначення критеріїв оптимізації 

публічних бібліотек»;  

– «Організація надання інформаційних 

9 розроблених 

і поданих 

документів 

 

 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

«УБА»,  

ХДНБ  

ХОВ «УБА» 

                                                           
1
 Участь ХДНБ у цій роботі відображено у звіті МКУ про проведення громадського обговорення проекту наказу Міністерства культури України 

«Про затвердження порядку відбору рукописних, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання» 

(http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245078688). 
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бібліотечних послуг в умовах обласних 

територіальних громад»;  

– пропозиції щодо формування та 

виконання плану заходів з реалізації 

Стратегії розвитку біб-ліотечної справи на 

період до 2025 року «Якісні зміни 

бібліотек для забезпечення сталого 

розвитку України»
2
  тошо. 

 Засідання круглого столу на 

тему «Розробка Стратегії 

розвитку Харкова до 2020 

року: культура і туризм»  

Учасники круглого столу обговорили пріо-

ритетні напрямки в області культури, фак-

тори, що впливають на розвиток цієї сфе-

ри, стратегію розвитку культурної інфра-

структури міста тощо 

Пропозиції до 

проекту Стра-

тегії 

м. Харків, 

21 липня 

Департамент ку-

льтури Харківсь-

кої міської ради, 

ЦМБ 

Відбувся за уча-

стю представн-

иків президії 

ХОВ «УБА» 

1.2 Удосконалення бібліотеч-

но-інформаційного обслу-

говування. Науково-про-

світницька діяльність 

     

 Регіональний тренінговий 

центр Харківської обласної 

універсальної наукової біб-

ліотеки
3
 

Продовжено роботу з реалізації головних 

завдань Центру щодо розвитку регіона-

льної бібліотечної інфраструктури шля-

хом підвищення кваліфікації, здобуття но-

вих знань та навичок працівників публіч-

них та інших бібліотек Харківщини, кори-

стувачів бібліотек, представників громади 

(навчання комп’ютерній грамотності та 

Тренінги, пре-

зентації із зас-

тосуванням 

мультимедій-

ного обладн-

ання, вебіна-

ри, зустрічі, 

відео-конфе-

м. Харків, 

січень-

грудень 

ХОУНБ Ві За участюХОВ 

«УБА» 

                                                           
2
 До складу робочої групи із формування та виконання плану заходів з реалізації Стратегії включено членів ХОВ «УБА», фахівців ХДАК, ХДНБ  

ім. В. Г. Короленка, зокрема директора В. Д. Ракитянську (напрям «Збереження українського культурного надбання в частині документних ресурсів»), 

заст. директора з наукової роботи, канд. наук із соц. комунікацій Л. В. Глазунову («Науковий супровід розвитку бібліотек в умовах якісних змін»). 

  
3
 Відкрито 24 червня 2010 р. в рамках програми «Бібліоміст» – партнерської роботи Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), 

Агенства США з міжнародного розвиитку (USAID), Міністерства культури України, Української бібліотечної асоціації. Для реалізації проекту ХОУНБ 

безкоштовно надано сучасне компьютерне обладнання, відповідне програмне забезпечення, актуальні навчальні плани, програми розроблені УБА. 
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використання можливостей інформаційних 

технологій; надання безкоштовного дос-

тупу до Інтернет тощо) 

ренції, круглі 

столи тощо 

 ІІІ «Фестиваль науки – 

2016», (до Всесвітнього дня 

авіації і космонавтики) 

Продемонстровано нові досягнення та інт-

електуальний потенціал Харківщини, про-

довжено творчу роботу з інтеграції науко-

вої та освітньої діяльності. Відбулися: нау-

ково-практична конференція «Наука ХХІ 

століття. Харків авіакосмічний», творчі зу-

стрічі, презентація книги «Высокое ''семе-

рки'' ремесло» (автор М. І. Ігнатьєв), Інте-

лект-шоу «Космічні зірки Харківщини», 

Трибуна вченого «Радіоелектроніка на 

службі астрономії» та інші заходи.  

Проведено 40 

заходів 

м. Харків, 

11 – 15 

квітня 

ХОВ «УБА», 

ХДНБ  

 

 Х науково-практична кон-

ференція «Проблеми вина-

хідницького мистецтва і 

раціоналізаторської діяль-

ності в Харківській облас-

ті» (до Дня винахідника і 

раціоналізатора України) 

Взяли участь винахідники-аматори, викла-

дачі ВНЗ, науковці-дослідники, підприєм-

ці,  представники науково-технічних гро-

мадських організацій, На секції «Євроінт-

еграція – нові можливості для вин-хідни-

цтва» презентовано регіональний конкурс 

«Винахідники Харківщини і перспективи 

реалізації їхніх винаходів в ЄС»
4
  

Учасників –

65. Повідо-

млень – 14 

м. Харків, 

22 вересня 

ХОРТВіР,  

ХДНБ  

 

1.3 Формування корпоратив-

них ресурсів: 

     

 – науково-довідковий про-

фесіональний ресурс  

«Бібліотечна енциклопедія 

Здійснено підготовку та редагування 

енциклопедичних статей (за розділами: 

«Бібліотеки Харкова та області», «Профе-

Підготовлено 

35 енцикло-

педичних 

м. Харків, 

січень-

грудень 

ХОВ «УБА» 

ХДНБ  

Бібліотеки 

Харкова 

                                                           
4
 Ініціатор конкурсу – директор ТОВ «ІНМАЙСТЕРС», професор В. В. Лук’янченко. Буде проводитьсь в межах європейської програми підтримки 

малого і середнього бізнесу (COSME). Мета – залучення та виявлення інноваційних проектів, спрямованих на вирішення поточних завдань, які стоять 

перед ЄС. Проекти-переможці конкурсу будуть представлені на розгляд експертів Європейської комісії. 

http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/biblioteki-harkova-ta-oblasti.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/profesijni-asociacii-obednannya-zizdy-konferencii-naradi.html
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Харківщини» 

(http://libenc.korolenko.khark

ov.com/)5
 

сійні асоціації, об'єднання, з’їзди, конфе-

ренції, наради», «Документні фонди», 

«Бібліотечне обслуговування. Інфор-

маційне обслуговування», «Соціокульту-

рна діяльність», «Науково-дослідна діяль-

ність», «Науково-методична робота, інно-

ваційна практика», «Історія бібліотечної 

справи Харківського регіону», «Персо-

налії», «Професійна бібліотечна освіта на 

Харківщині. Професійний розвиток», «Пр-

оектна діяльність», «Міжнародні зв’язки 

бібліотек Харківщини», «Фахові видання», 

 «Бібліотечне краєзнавство» тощо)  

статей. Пред-

ставлено-19 

 – БД «Метабібліографія 

Харківщини» 

Покращення бібліографічнихпослуг Кількість 

нових записів 
107 

м. Харків, 

січень-

грудень 

ХОВ «УБА», 

ХДНБ  

 

 – БД «Електронний зведен-

ий каталог періодичних ви-

дань, які надійшли до про-

відних бібліотек Харкова» 

Покращення якості надання послуг Кількість 

нових записів 
1 117 

м. Харків, 

січень-

грудень 

ХОВ «УБА», 

ХДНБ  

 

СН 2. Розвиток системи професійної підготовки та післядипломної освіти в Україні.  

Сприяння кадровому забезпеченню галузі 
2.1 Проведення галузевих се-

мінарів, тренінгів. Розпов-

сюдження прогресивного 

     

                                                           
5
  «Бібліотечна енциклопедія Харківщини» – регіональний корпоративний проект, мета якого – інтелектуальна інтеграція для виявлення загального 

здобутку бібліотечної галузі регіону та його популяризація. Завдання проекту – персоніфікація окремих сторінок історії бібліотечної справи та об’єктивне 

відтворення сучасної ситуації у бібліотечній та культурній сфері відповідно до системи наукових поглядів, покращення іміджу бібліотек як провідних 

культурно-освітніх закладів та створення умов для вирішення низки проблемних питань бібліотечної практики 

 

http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/profesijni-asociacii-obednannya-zizdy-konferencii-naradi.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/profesijni-asociacii-obednannya-zizdy-konferencii-naradi.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/dokumentni-fondy.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/bibliotechne-ta-informacijne-obslugovuvannya.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/bibliotechne-ta-informacijne-obslugovuvannya.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/sociokulturna-diyalnist.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/sociokulturna-diyalnist.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/naukovo-doslidna-diyalnist.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/naukovo-doslidna-diyalnist.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/naukovo-metodychna-robota.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/naukovo-metodychna-robota.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/istoriya-bibl-spravy-regionu.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/istoriya-bibl-spravy-regionu.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/personalii.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/profesijna-bibliotechna-osvita.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/profesijna-bibliotechna-osvita.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/proektna-diyalnist.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/proektna-diyalnist.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/mizhnarodni-zvyazky-bibliotek-harkivshchyny.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/mizhnarodni-zvyazky-bibliotek-harkivshchyny.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/fahovi-vydannya.html
http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/bibliotechne-kraeznavstvo.html
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досвіду бібліотечної дія-

льності 

       
2.1.1 ХІІІ Міжнародна зимова 

школа-семінар «Сучасні пе-

дагогічні технології в освіті»  

 

Про результати роботи школи за таким 

режимом доступу: http://www.kpi.-

kharkov.ua/ru/news/view/?id=685; пед. 

майстерня «Деякі питання методичного 

забезпечення якості навчання», кер. 

проф. В. М. Кухаренко: http: //blogs.kpi. 

kharkov.ua/metodotdel/?cat=17 

 м. Харків,  

26 – 28  

січня 

НТУ «ХПІ» 

 

ХОВ «УБА» 

ХДНБ, б-ки 

взузів 

2.1.2 Тренінг з підготовки статей 

до регіонального електрон-

ного ресурсу «Бібліотечна 

енциклопедія Харківщини»  

Проведено для авторських колективів біб-

ліотек ВНЗ недержавної форми власності 

Висвітлено: хід реалізації проекту, методи-

ку підготовки енциклопедичних статей 

Взяли участь 

35 бібліоте-

карів 

м. Харків, 

3 лютого 

ХДНБ, 

ХОВ «УБА» 

На базі Центру 

наук. -гуманіта-

рної інформації 

ХГУ «НУА» 
2.1.3 Наукові семінари «Продук-

кти Thomson Reuters для 

науковвців», «Продукти 

Thomson Reuters для реда-

кцій наукових періодичних 

видань»  

Розглянуто методику використання інфор-

маційних продуктів компанії Thomson 

Reuters в науковій діяльності, роботі реда-

кцій наукових видань 

(http://www.kpi.kharkov.ua/ua/news/view/?id

=715).Отримані знання популяризовано на 

заходах з професійного розвитку фахівців 

бібліотечної справи. 

Взяли участь 

28 бібліоте-

карів 

м. Харків,  

11 лютого 

НТБ НТУ «ХПІ» За підтримки 

Консорціуму e-

VERUM - 

http://everum.org.

ua/ 

2.1.4 ІІІ регіональний конкурс на- 

укових робіт та інновацій-

них проектів ім. Л. Б. Хав-

кіної «Бібліотеки, їх орга-

нізація і техніка»
6
 

Участь у конкурсі дозволила молодим 

бібліотекарям, студентам: долучитися до 

«великої науки», відчути себе учасником 

обміну науковими знаннями; зайнятися 

просуванням своїх наукових ідей; зав'язати 

нові корисні знайомства, зустріти одно-

Взяли участь 

19 молодих 

фахівців біб-

ліотек, аспір-

анти, магіс-

три, студенти 

м. Харків, 

березень-

жовтень 

ХОВ «УБА», 

ХДНБ, ХДАК 

 

За підтримки 

Управління 

культури 

Харківської 

обласної 

державної 

                                                           
6
 Проводився з нагоди 125-річчя бібліотечної діяльності та 145-річчя від дня народження видатного бібліотекознавця, одного із фундаторів харківської 

бібліотечної школи Любові Борисівни Хавкіної.  Номінації конкурсу: «Наукові праці», «Інноваційні проекти». Підсумки оголошено на науково-

практичній конференції «Короленківськ читання 2016». Детальніше за посиланням http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/ 

http://www.kpi.-kharkov/
http://www.kpi.-kharkov/
http://blogs.kpi.kharkov.ua/metodotdel/?cat=17
http://blogs.kpi.kharkov.ua/metodotdel/?cat=17
http://www.kpi.kharkov.ua/ua/news/view/?id=715
http://www.kpi.kharkov.ua/ua/news/view/?id=715
http://everum.org.ua/
http://everum.org.ua/
http://everum.org.ua/
http://everum.org.ua/
http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/
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думців; отримати зворотній зв'язок з досві-

дченими авторитетних вченими тощо 

Харкова адміністрації 

2.1.5 День фахівця «Новини 

бібліотечної справи» 

Учасники заходу ознайомилися з роботою 

міжнародних конференцій, обговорили 

порядок проведення регіон. конкурсу нау-

кових робіт та інноваційних проектів ім. Л. 

Б. Хавкіної, отримали членські білети ХОВ 

«УБА», ознайомилися з надходженнями до 

Кабінету бібліотекознавства тощо
7
.  

Взяли участь 

98 фахівців 

бібліотек різ-

них систем та 

відомств 

м. Харків,  

30 березня 

ХОВ «УБА», 

ХДНБ  

 

2.1.6 Нвчально-тематичний сем-

інар «Сільська бібліотека: 

від обслуговування населен-

ня до співпраці з громадою»  

Проведено для завідуючих сільськими біб-

ліотеками-філіями та іншими публічними 

бібліотеками Харківської області та м. 

Харкова 

Взяли участь 

27 фахівців 

публічних 

бібліотек 

м. Харків, 

12 квітня 

ХОУНБ, 

ОНМЦ 

ХОВ «УБА» 

2.1.7 Четверта всеукраїнська 

школа бібліотечного жур-

наліста 

 

Учасники школи знайомилися з кросме-

дійною журналістикою, трендами у нових 

медіа, можливостями їх застосування у 

бібліотечній діяльності, інтернет-сервісами 

для створення медійного контенту, Відбу-

лися: майстер-класи керівника прес-служ-

би НБУ ім. В. І. Вернадського Л. Попе-

речної, випускників школи, подіумна ди-

скусія «Література для юнацтва без табу?» 

(за участю директора Міжнародної біб-

ліотеки для юнацтва у Мюнхені, доктора 

Крістіане Раабе, Німеччина). Видання-пе-

реможці відзначено дипломами, найкращі 

представлено на блозі Школи 

(http://journalist-library.blogspot.com).  

Взяли участь 

15 фахівців 

бібліотек різ-

них систем і 

відомств із 

Запоріжжя, 

Полтави, Хер-

сона, Харкова 

м. Харків,  
19–22 квітня  
 

 

ХОВ «УБА», 

ХДНБ  

 

                                                           
7 Висвітлювалися: робота міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: європейські орієн-

тири» (1-4 берез. 2016 р., смт. Славське Львів. обл.; доповідь професора ХДАК, д-ра пед. наук, члена Президії УБА А. А. Соляник); міжнародного 

семінару «Оцінка результатів діяльності бібліотеки та форми професійної мотивації бібліотекарів» (28–29 лют., Київ; зав. відділом ХДНБ В. В. Істоміна). 
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2.1.8 Цикл занять за дистан-

ційним курсом «Електрон-

на бібліографія»  

Проведено 12 вебінарів, розглянуто 14 

тем
8
.  

Зареєстровано 

понад 300 під-

ключень до 

вебінарів, 700 

переглядів  

м. Харків 

І-ІІІ кв. 

ХОВ «УБА», 

ХДНБ  

Партнер заходу, 

база проведення:  

Дистанційна 

Академія ВГ 

«Основа» 
2.1.9 Науково-практичний семі-

нар «Робота з документ-

ними пам’ятками у науко-

вій бібліотеці: організація, 

описання та використання 

колекцій та зібрань» 

Обговорено: основні терміни та понятя 

книжкового пам’яткознавства; види та гру-

пи книжкових пам’яток; сучасні джерела 

комплектування наукових бібліотек книж-

ковиими пам’ятками; особливості комуні-

кації комплектаторів з колеціонерами 

тощо.  

Кількість біб-

ліотечних пр-

ацівників, що 

пройшли нав-

чання  – 19  

м. Харків, 

27 квітня 

ХОВ «УБА», 

ХДНБ  

 

Модератор – зав. 

відділом ХДНБ 

ім. В. Г. Корол-

енка, д-р філол. 

наук, професор 

ХДАК І. Я. Ло-

сієвський 
2.1.10 Науково-практичний семі-

нар «Бібліотека у контек-

сті счасного історичного 

бібліотекознавства»: до 

145-річчя від дня народже-

ння Л. Б. Хавкіної 

Обговорено: питання історичного бібліоте-

кознавства України, традиції харківської 

бібліотечної школи, проблеми інтерпре-

тацій історичних джерел та історичних фа-

ктів, внесок Л. Б. Хавкіної у розвиток біб-

ліотечного будівництва. Презентовано фі-

льм «Любов Хавкіна – окрилена наукою», 

Взяли участь 

понад 30 фа-

хівців біблі-

отек, ХДАК, 

ХНУ 

м. Харків, 

26 квітня 

ХОВ «УБА», 

ХДНБ  

Проведенно спі-

льно з ХДАК, 

Центром краєз-

навства ім. акад. 

П. Т. Тронька 

ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна 

                                                           
8
 Куратор курсу: заступник директора з наукової роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка, канд. наук із соціальних комунікацій Глазунова Л. В. Проведено: 

вебінар 1. Тема 1. Сутність та специфіка електронної бібліографії. Тема 2. Структура бібліографічної діяльності в електронному середовищі. 

(зареєстровано 117 переглядів запису вебінару); Вебінар 2. Тема 3. Класифікація бібліографічних електронних ресурсів (62 перегляди); Вебінар 3. 

Бібліографічний пошук: стратегія в електронному середовищі. Бібліографічні браузери (26 переглядів); Вебінар 4. Аналітико-синтетична обробка 

ресурсів локального та віддаленого доступу (97 переглядів); Вебінар 5. Тема 8. Авторитетний файл колективного автора (АФКА). Тема 9. Формування 

авторитетного файла предметних рубрик (88 переглядів); Вебінар 6. Тема 5. Генерація БЕР. Бібліографічні менеджери (45 переглядів) Вебінар 7. Тема 6. 

Корпоративна каталогізація (58 переглядів); Вебінар 8. Тема 10. Бібліографічне обслуговування користувачів. Інформаційна культура користувачів (34 

перегляди); Вебінар 9. Тема 11. Віртуальна виставка у бібліотеці як бібліографічний ресурс (68 переглядів); Вебінар 10. Тема 12. Система підготовки БЕР 

в Україні. Загальні БЕР України (23 перегляди); Вебінар 11. Тема 13. Система підготовки БЕР в Україні. Спеціальні БЕР України (21 перегляд); Вебінар 

12. Тема 14. Організація та управління БЕР (24 переглядів запису вебінару). 
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мо-нографію «Історія розвитку бібліотек 

України для дітей (кінець ХІХ — ХХ ст.)»
9
 

2.1.11 День фахівця «Новини біб-

ліотечної справи» 

Розглянуто: роботу ІX Всеукраїнської нау-

ково-практичної конференції «Бібліотека і 

книга в контексті часу» (м. Київ), Першого 

всеукраїнського форуму молодих бібліо-

текарів «Бібліотека на мапі міста» (м. 

Київ,), тренінгу за програмою Британської 

Ради «Активні громадяни», семінару 

«Американські центри в Україні: зміц-

нюємо мережу» (м. Вінниця), реалізацію 

проекта сприяння академічній добро-

чесності (SAIUP project)
10

  

Взяли участь 

90 фахівців 

бібліотек Ха-

ркова. Пред-

ставлені: 5 

повідомлень, 

виставка нов-

их надход-

жень з пита-

нь бібліотеч-

ної справи 

3 червня ХОВ «УБА», 

ХДНБ  

 

2.1.12 Третя регіональна школа 

бібліотечного журналіста  

Опанування жанрів універсальної журна-

лістики, соціальних медіа як інструменту 

інтеграційних бібліотечних процесів, тех-

нології розробки мультимедійного контен-

ту, створення періодичних видань у друко-

ваному та електронному форматах. Прове-

дено майстер-класи від провідних фахівців 

бібліотечної справи України, випускників 

попередніх шкіл тощо.  

Взяли участь 

19 фахівців 

публічних  та 

вузівських бі-

бліотек Хар-

кова, Маріу-

поля. 

м. Харків,  

22-25  

листопада 

ХОВ «УБА», 

ХДНБ  

 

2.1.13 День фахівця «Новини 

бібліотечної справи» 

Висвітлено: роботу щорічної конференції 

УБА «Українська бібліотечна асоціація: 

пошук майбутнього», Львівського між-

народного бібліотечного форуму «Моде-

Взяли участь 

96 фахівців 

бібліотек різ-

них систем та 

14 грудня ХОВ «УБА», 

ХДНБ  

 

                                                           
9
 З повідомленнями виступили: доцент ХДАК, канд. пед. наук В. В. Сєдих, директор Центра краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, професор 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна, канд. іст. наук С. М. Куделко, зав. Кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної ХДНБ ім. В. Г. Короленка Н. І. Капустіна,  

викладач ХДАК, канд. наук із соц. комунікацій О. О. Косачова, зав. відділом ХОБЮ Т.В.Смєкалова та іші. 
10 З повідомленнями виступили:  члени президії ХОВ «УБА», директор ХОУНБ Н. І. Шостко, директор ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна І. К.  

Журавльова, заст. директора ХОБЮ М. С. Медведська, а також голов. бібліотекар ХДНБ Г. В. Прохорова. 
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рн@ бібліотека в мінливому світі», VI 

Школи професійної майстерності «Моло-

дий професіонал бібліотеки для юнацтва», 

наукових конференцій «Міжнародна 

діяльність бібліотек як складова євро-

пейського вибору держави», «Читання в 

епоху розвитку електронних ресурсів: кни-

га чи Інтернет?», зміни у профільних 

комітетах Держстандарту України, 

проблеми упровадження в бібліотеках 

України УДК тощо.
11

 

відомст 

Харкова. 

Представлено 

8 повідомлень 

2.1.14 Семінар «Сучасні тенденції 

розвитку бібліотеки в 

структурі інформаційного 

забезпечення навчально-

виховного процесу вищих 

навчальних закладів» 

Проведено: майстер-клас «Створення 

бібліотечних представництв у соціальних 

мережах», заняття з методики написання 

статей до ресурсу «Бібліотечна енци-

клопедія Харківщини»; арт-тренінг на 

тему «Простір радості». 

Взяли участь 

25 бібліотек-

арів  

15 грудня ХОВ «УБА», 

ХДНБ 

Проведено для 

бібліотекарів 

метод. об’єдна-

ння бібліотек 

ВНЗ І–ІІ рівнів 

акредитації 

2.2. Організація та проведен-

ня міжнародних, всеукр-

аїнських галузевих кон-

ференцій, 

Забезпечення науковоосвітньої 

комунікації. 

Поінформованість громади про діяльність 

УБА, ХОВ «УБА» та її членів. 

    

2.2.1

.. 
Всеукраїнська науково-пра-

ктична конференція-брейн-

сторминг «Роль бібліотеки 

у створенні когнітивного 

ресурсу суспільства знань: 

технології, освіта, наука»  

Про результати роботи конференції за 

таким режимом 

доступу: http://bit.ly/2ekakCW  

Взяли участь 

понад 100 

фахівців 

бібліотечої 

справи 

м. Харків, 

27 квітня 

ХДАК (факуль- 

тет соц. кому-

нікацій), 

ХДУХТ 

ХОВ «УБА» 

2.2.2 Всеукраїнська науково-пра-

ктична конференція-брейн-

Брали участь бібліотеки ХОВ «УБА» та 

інші заклади культури та освіти Харкова.  

 м. Харків, 

20 травня 

ЦМБ,  

ХДАК, ХДНБ 

За підтримки 

Департаменту 

                                                           
11

  З повідомленнями виступили учасники бібліотечних форумів, члени президії ХОВ «УБА» директор ХОУНБ Н. І. Шостко, заст. директора ХОБЮ М. 

С. Медведська, директор ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна І. К. Журавлева, а також директор НТБ НТУ «ХПІ» Л. П.Семененко, заст. директора ХДНБ, канд. 

наук. із соц. комунікацій Л. В. Глазунова. 

http://bit.ly/2ekakCW


10 

 

сторминг «Публічна бібл-

іотека – соціокультурный 

центр региона: технології, 

развлечения, дизайн»   

культури 

Харківської 

міської ради 

2.2.3 Міжнародна інтернет-кофе-

ренція «Безпекове іннова-

ційне суспільство: взаємо-

дія у сфері правової освіти 

та правового виховання» 

Про результати роботи та матеріали 

конференції за таким режимом доступу: 

http://conf.nlu.edu.ua/bis-

2016/paper/view/3948/631 

 25 травня НБ ХНЮУ, НДІ 

прав. забезп. ін-

новац. розвитку 

Нац. акад. прав. 

наук України 

ХОВ «УБА» 

2.2.4 XIX Міжнародна науково –

практ. конф. «Короленківс-

ькі читання 2016» на тему 

«Бібліотеки, архіви, музеї: 

інтеграція до світового на-

укового та історико-куль-

турного простору»  

Відбулися: пленарне, секційні засідання, 

бінарний тренінг за темою «Соціальні ме-

діа та крос-медійна платформа як інструм-

ент інформаційно-інтеграційного проце-

су», круглий стіл «Молода бібліотечна на-

ука». Презентовано демоверсію електрон-

ного ресурсу «Бібліотечна енциклопедія 

Харківщини», підбито підсумки ІІІ регіо-

нального конкурсу наукових робіт та інно-

ваційних проектів ім. Л. Б. Хавкіної тощо. 

Взяли участь 

понад 200 фа-

хівців бібліо-

течної, архів-

ної, музейної 

справи. Пред-

ставлено по-

над 40 допов-

ідей, повідо-

млень 

м. Харків,  

12 жовтня 

Президія ХОВ 

«УБА», ХДНБ, 

ХДАК 

 

За підтримки 

Міністерства 

культури 

України 

2.3 Участь у міжнародних, 

всеукраїнських, галузевих 

конференціях, семінарах, 

тренінгах 

Ознайомлення з прогресивним досвідом з 

метою його впровадження 

    

2.3.1 Всеукраїнська науково-пра-

ктична інтернет-конферен-

ція «Проблеми розвитку до-

кументно-інформаційних 

систем у сучасному інфор-

маційно-комунікаційному 

середовищі» 

Участь у роботі. Повідомлення на тему 

«Бібліотечні працівники на дистанційних 

курсах НТУ «ХПІ» «Куратор змісту» та 

інші 

 

 м. Рівне, 

10 лютого 

  

Рівнен. держ. 

гуманітар. ун-т; 

каф. документ. 

комунікацій та 

бібл. 

Брали участь  

члени ХОВ 

«УБА», праців-

ники ХДНБ, 

інших бібліотек 

2.3.2 Міжнародний семінар «Оц-

інка результатів діяльнос-

ті бібліотеки та форми 

Участь у роботі. Підсумки семінару висві-

тлено на Дні фахівця «Новини бібліоте-

чної справи» (30 березня) 

 м. Київ,  

28–29  

лютого 

УБА, Goethe-

Institut в Україні 

 

http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/view/3948/631
http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/view/3948/631


11 

 

професійної мотивації біб-

ліотекарів»  
2.3.3 Міжнародна науково-прак-

тична конференція «Сучас-

на бібліотечно-інформаці-

йна безперервна освіта: єв-

ропейські орієнтири»  

Участь у роботі. Підсумки роботи конфе-

ренції висвітлено на Дні фахівця «Новини 

бібліотечної справи» 

 

 смт. Слав-

ське Львів. 

обл., 

1-4 березня 

УБА та інші Брала участь 

член Президії 

УБА, професор 

ХДАК, д-р пед. 

наук,А. А. Соля-

ник 
2.3.4 ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Бі-

бліотека і книга в конт-

ексті часу» (до 150-річчя 

від дня заснування НПБУ) 

Участь у роботі, доповідь на тему «Внесок 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка як важливого 

методичного центру України в нефо-

рмальну освіту фахівців і користувачів». 

Роботу конференції висвітлено на Дні 

фахівця «Новини бібліотечної справи» 

Доповідь. м. Київ 

19-20 травня 

НПБУ, УБА Брала участь го-

лова президії 

ХОВ «УБА», ди-

ректор ХДНБ 

В. Д. Ракитян-

ська 

СН 3. Формування позитивного іміджу книгозбірень, підвищення престижу професії. 

Захист інтересів читачів і працівників бібліотек 
3.1 Моніторинг поточного за-

конодавства з метою вия-

влення нормативно-праввих 

актів, окремих норм, які 

можуть мати вплив на дія-

льність бібліотек, підгото-

вка звернень до суб’єктів, 

які затвердили вказані нор-

мативно-правові акти, щодо 

внесення змін 

Моніторинг законодавчих та нормативно-

правових документів. Звернення до 

суб’єктів, які затвердили вказані нор-

мативно-правові акти, з пропозиціями 

щодо внесення змін 

 

Кількість 

аналітичних 

довідок – 12 

 

 

Січень - 

грудень 

 

Президія ХОВ 

«УБА» 

ХОВ «УБА» 

3.2 Надання юридичної допо-

моги членам ХОВ «УБА» з 

питань, які стосуються дія-

льності бібліотек або зачі-

пають соціальні та трудові 

права працівників бібліотек 

Підвищення юридичної освіченості 

бібліотекарів 

Кількість 

звернень –5 

Січень-

грудень 

Виконавчий офіс 

ХОВ «УБА» 

ХОВ «УБА»,  

залучені 

експерти 

3.3 Участь у роботі громадсь- Експертиза фахових питань Зміст пропо- Січень- Члени ХОВ ХОВ «УБА», 
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ких консультативно-дора-

дчих органів при органах 

державної виконавчої вла-

ди, підготовка проектів 

нормативно-правових актів 

Міністерства культури Укр-

аїни з питань діяльності 

бібліотек 

представниками ХОВ «УБА»  зицій, врахо-

ваних при ро-

згляді пи-

тань, що сто-

суються біблі-

отечної галузі 

грудень «УБА», які 

входять до скла-

ду громадських 

рад, інших дора-

дчих органів при 

органах держа-

вної виконавчої 

влади 

органи держа-

вної виконавчої 

влади 

3.4 Участь у конкурсах УБА: 

Пропаганда конкурсів і 

відзнак УБА  

Забезпечено участь у 5-х конкурсах УБА 

2016 р. (девіз УБА 2016 р., «Бібліотека 

року 2016», бібліотечних веб-сервісів 

тощо). Члени ХОВ «УБА» отримали 

грамоти та інші відзнаки УБА, зокрема 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка – грамоту за 

інноваційну форму профе-сійного 

навчання (проект «Дистанційний курс. 

Електронна бібліографія»); 

Кількість 

учасників –20 

Лютий-

вересень 

Президія, члени 

ХОВ «УБА» 

 

 

3.5 Здійснення рекламно-інфо-

рмаційної діяльності  

Підвищення іміджу бібліотек, УБА, біблі-

отечної професії 

Кількість інф-

ормаційно-ре-

кламних мате-

ріалів, публ. у 

ЗМІ– 50 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

«УБА» 

Всі можливі 

джерела 

СН 4. Зміцнення інституційного потенціалу УБА.  

Залучення нових членів. Розширення партнерства 

4.1 Забезпечення фінансової 

життєздатності ХОВ 

«УБА» 

 

4.1.1 Забезпечення виконання 

стратегії диверсифікації дж-

ерел фінансування ХОВ 

«УБА» 

Розвиток структури джерел фінансування 

ХОВ «УБА» 

Грантові про-

екти, благо-

дійні членські 

внески 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

«УБА» 

ХОВ «УБА» 

4.2 Забезпечення виконання  
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Програми розвитку 

членства в ХОВ «УБА» 

4.2.1

. 

Розвиток індивідуального 

членства 

Висвітлення завдань та основних напрям-

ків діяльності УБА, ХОВ «УБА» на наук-

ово-просвітницьких заходах, у видавничій 

діяльності тощо. Підтримка активності 

членів ХОВ «УБА» 

Кількість но-

вих членів –

30. Поновили 

членство – 

123 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

«УБА» 

ХОВ УБА  

4.2.2 Реєстрація індивідуальних 

членів ХОВ «УБА», орга-

нізація сплати добровіль-

них пожертвувань та вида-

чи членських квитків і 

посвідчень єдиного зразка  

Наявна повна, актуальна і достовірна 

інформація про членів ХОВ «УБА». 

Регулярна сплата благодійних внесків 

Актуалізація 

БД членів 

УБА 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

«УБА» 

ХОВ «УБА», 

бібліотеки 

Харкова 

4.3 Розвиток і підтримка ефе-

ктивних комунікацій 

 

4.3.1 Участь у міжнародних про-

ектах, програмах. Розвиток 

партнерських стосунків 

 в    

4.3.2 – Розвиток партнерських 

стосунків з Гете-Інститутом 

в Україні, участь у реаліза-

ції спільних проектів 

 

Участь у семінарах для працівників німе-

цьких читальних залів, ознайомлення з пр-

огресивним досвідом з метою впровадже-

ння його в роботу бібліотек, проведення 

спільних науково-просвітницьких заходів  

Кількість 

заходів – 6. 

Кількість 

учасників – 

180. 

Січень - 

грудень 

ХДНБ, президія 

ХОВ «УБА» 

Гете-Інститут у 

Києві, Німець-

кий читальний 

зал у Харкові, 

ХОВ «УБА» 

4.3.3 – Розробка грантового про-

екту «Покращення можли-

востей для освіти, самоос-

віти, творчої самореаліза-

ції та соціальної адаптації 

внутрішньо переміщених 

осіб у Харкові та Харківсь-

кій області»  

Удосконалення бібліотечно-інформа-

ційного обслуговування 

Пакет 

документів 

Листопад-

грудень 

ХОВ «УБА», 

ХДНБ, Німецька 

федеральна ком-

панія Deutsche 

Gesellschaft für 

Internationale 

Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH 

Заа підтримки 

ХОДА 

4.3.4 Розвиток та підтримка веб-

портала ХОВ «УБА», сто-

Забезпечення якісної комунікації. Інформ-

ування членів ХОВ «УБА» та зацікавлен-

Кількість по-

відомлень –

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

«УБА», ХДНБ 

За участю 

бібліотек 
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рінок у соцмережах
12

: 

– веб-портал ХОВ «УБА» 

их сторін про діяльність УБА, розвиток бі-

бліотечної галузі. Поінформованість та вк-

лючення фахівців біблітечної справи в сф-

еру професійної комунікації 

117; відвіду-

ваність –1096 

Харкова 

 

4.3.5 – сторінки ХОВ «УБА» у 

соціальних мережах 

Так само Повідомлення

у Fa-cebook –

742; Вконта-

кте –728, 

Twitter –642 

 642 

Січень-

грудень 

 

 

ХДНБ 

 

4.3.6 – блог «Регіональний кон-

курс імені Л. Б. Хавкіної» 

Так само Публікацій –

10; відвіду-

вань – 2900  

Березень-

листопад 

ХДНБ  

4.3.7 Підготовка: 

– Плану роботи ХОВ 

«УБА» на 2016 рік 

 

Організаційне забезпечкння та прозорість 

діяльності 

План. Пода-

ний на сайті 

ХОВ «УБА» 

 

Січень 

 

Президія ХОВ 

«УБА», ХДНБ 

 

Бібліотеки 

Харкова 

4.3.8 – Зведеного плану науко-

во-методичної та науково-

дослдної роботи бібліотек-

методичних центрів, ВНЗ 

культури, громадських біб-

ліотечних об'єднань м. Хар-

кова на 2016 рік  

Відображено наукові, методичні та інші за-

ходи, тематику наукових досліджень, ви-

давничої продукції за хронологією 

проведення заходів 

(http://korolenko.kharkov.com/kharkiv.uba/do

c/zveden%20plan%202016.pdf) 

Зведений 

план 

Січень-

лютий 

Методична сек-

ція ХОВ «УБА», 

ХДНБ 

Бібліотеки 

Харкова 

4.3.9 – Публічного звіту про ро-

боту ХОВ «УБА» у 2015 

році 

Прозорість діяльності ХОВ «УБА» Звіт. Подано 

на сайті ХОВ 

«УБА» 

Січень-

лютий 

Президія ХОВ 

«УБА», вико-

навчий офіс. 

ХДНБ 

Бібліотеки 

Харкова 

 
                                                           
     12 Сайт ХОВ УБА: http://korolenko.kharkov.com/kharkiv.uba/kharkiv.uba.html\; Фейсбук: https://www.facebook.com/how.uba; Твиттер 

https://twitter.com/howuba; Вконтакте https://vk.com/kharkivskeoblasneviddilennya 

 

http://korolenko.kharkov.com/kharkiv.uba/kharkiv.uba.html/
https://www.facebook.com/how.uba
https://twitter.com/howuba
https://vk.com/kharkivskeoblasneviddilennya
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Список прийнятих скорочень: 
 

Бібліотека ХНУМ – Бібліотека Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського 

МКУ – Міністерство культури України 

НБ НТУ «ХПІ» – Наукова бібліотека Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

НБ НЮУ – Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

НБ УІПА – Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії 

НБ ХДУХТ – Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі 

НБ ХНМУ – Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету 

НБ ХНТУСГ – Наукова бібліотека Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

НБ ХНУМГ – Наукова бібліотека Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 

НБ ХНУРЕ – Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки 

ОНМЦ – Обласний навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культурно-освітніх закладів 

УБА – ВГО «Українська бібліотечна асоціаціація» 

ХАНО – Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»  

ХДНБ – Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка 

ХЗМО – Харківське зональне методичне об`єднання бібліотек ВНЗ 

ХОВ «УБА» – Харківське обласне відділення (філія) ВГО «Українська бібліотечна асоціаціація 

ХОР ТВіР – Харківська обласна рада товариства винахідників і раціоналізаторів 

ХОУНБ – Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 

ХОБД – Харкіська обласна бібліотека для дітей 

ХОБЮ – Харківська обласна бібліотека для юнацтва 

ФБ ХНАУ – Фундаментальна бібліотека Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва 

ЦНБ ХНУ – Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 


