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Зведений план науково-методичної та науково-дослідної діяльності бібліотек – методичних 

центрівта громадських бібліотечних об’єднань м. Харкова на 2017 рік / Харків. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» [уклад.: А. А. Тіщенко,  

О. П. Куніч, В. В. Сафонова]. – Харків, 2017. – 20 с. 

 

План є результатом співпраці членів секції науково-методичної та науково-дослідної роботи 

Харківського обласного відділення (філії) ВГО «Українська бібліотечна асоціація», що створена у 

1997 р. при Харківському бібліотечному товаристві і з 2011 р. працює при ХОВ УБА. Укладений на 

основі пропозицій бібліотек – головних методичних центрів Харкова різних систем та відомств. 

У плані відображено наукові, методичні заходи, що проводитимуться у 2017 році з метою 

професійного розвитку фахівців бібліотечної справи (колегіально та в межах окремих бібліотечних 

систем), тематику наукових досліджень, видавничої продукції з питань бібліотечної справи, 

бібліотекознавства та бібліографознавства (методичних та методико-бібліографічних матеріалів, 

наукових збірників, інформаційних бюлетенів тощо). Матеріал подано за хронологією проведення 

заходів. 
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1 ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ 

 

№ 

з/п 

Назва організації Адреса Відповідальні особи 

1 2 3 4 

1 Харківське обласне відділення 

(філія) ВГО «Українська 

бібліотечна асоціація» 

61003, м. Харків, пров. Короленка, 18; тел. (факс) 

31-11-01; 

e-mail: how.uba@yadex.ua; rvdkorolenko@.gmail. 

com;  

URL: 
http://korolenko.kharkov.com/kharkiv.uba/kharkiv.uba.html  

Ракитянська Валентина Дмитрівна, 

голова президії ХОВ УБА, директор ХДНБ  

ім. В. Г. Короленка 

2 Харківська державна наукова 

бібліотека імені В. Г. Короленка 

61003, м. Харків, пров. Короленка, 18 

т.: 731-24-64; e-mail:  milaglazunova@gmail.com  

Глазунова Людмила Володимирівна,  

заступник директора з наукової роботи 

3 т.: 731-32-27, +38095-066-96-09 

e-mail: nmr.hdnb@gmail.com 

Куніч Олена Петрівна, зав. відділом 

науково-методичної роботи, голова секції 

4 т. : 731-32-27 

e-mail: how.uba@yadex.ua 

Тіщенко Антоніна Анатоліївна, пров. 

бібліотекар відділу науково-методичної 

роботи, секретар секції 

5 т.: 731-15-80 

e-mail: oonir.hdnb@yandex.ua 

Капустіна Наталія Іванівна, зав. каб. 

бібліотекознавства ім. Л.Б.Хавкіної 

6 т. : 731-32-27 

e-mail: nmr.hdnb@gmail.com 

Вірютіна Катерина Миколаївна, зав. 

сектором відділу наукво-методичної роботи 

7 Сафонова Вікторія Володимирівна, голов. 

бібліотекар відділу науково-методичної 

роботи  

8 Харківська державна академія 

культури 

м. Харків, вул.Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, к. 3 

т.: (057) 731-13-88 

e-mail: alla_solyanik@mail.ru 

Соляник Алла Анатоліївна, зав. кафедри 

документознавства та книгознавства, доктор 

пед. наук, професор, член Президії УБА 

9 Центральна наукова бібліотека 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; 

т.: 707-52-24 

e-mail:  metod.cnb@karazin.ua 

metodist@library.univer.kharkov.ua 

Лазаренко Наталія Іванівна, зав. науково-

методичним відділом, заст. голови секції 

mailto:how.uba@yadex.ua
mailto:rvdkorolenko@.gmail.%20com
mailto:rvdkorolenko@.gmail.%20com
http://korolenko.kharkov.com/kharkiv.uba/kharkiv.uba.html
mailto:milaglazunova@gmail.com
mailto:nmr.hdnb@gmail.com
mailto:how.uba@yadex.ua
mailto:oonir.hdnb@yandex.ua
mailto:nmo.hdnb@yandex.ua
https://mail.yandex.ua/?uid=81651427&login=nmo-hdnb#compose?to=alla_solyanik%40mail.ru
mailto:metod.cnb@karazin.ua
mailto:metodist@library.univer.kharkov.ua
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10 Харківська обласна універсальна  

наукова бібліотека 

61003, м. Харків, МСП, вул. Кооперативна, 13; т.: 

731-31-32; e-mail: nmo@lib.kh.ua; 

info@library.kharkov.ua 

Бакаєва Ганна Володимирівна, зав. 

науково-методичним відділом 

11 ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА 

ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ 

ЮНАЦТВА» 

61120, м. Харків, просп. Ювілейний, 49/8; 

тел./факс: 62-60-79; тел. 62-40-22, 362-40-22 

(директор); e-mail: h_libra@ukr.net; 

vid_analitika_hobu@ukr.net 

Смєкалова Тетяна Василівна, зав. 

проблемно-аналітичним відділом 

12 Харківська обласна бібліотека 

для дітей 

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 43; т.: 700-42-

19; 700-26-51; e-mail: hobd2015@ukr.net 

Лупіцька Валентина Михайлівна, зав. 

сектором прогнозування та інновацій 

13 Голов. бібліотека Харківського  

територіального об’єднання 

сільськогосподарських бібліотек 

62483, Харківська обл, Харківський р-н, п/в 

«Докучаєвське 2»; т.: 99-71-23, 732-99-63 

e-mail: agrouniverbib@ukr.net  

library.knau@mail.ru  

Довгалюк Світлана Олександрівна, 

директор 

14 Харківська центральна міська 

бібліотека ім. В. Г. Бєлінського 

61058, м. Харків, вул. Данилевського, 34 

т.: 701-17-96, 705-19-90 

e-mail: citylibbelin@gmail.com 

Кощеєва Ольга Федорівна, завідуюча 

методичним відділом 

15 Методичне об‘єднання бібліотек  

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

61052, м. Харків, вул. Дмитрівська, 26 

т.: 712-41-67 

Шевченко Емма Павлівна, зав. б-кою 

електромеханічного технікуму транспорт-

ного будівництва, голова метод. об‘єднання 

16 Центр науково-гуманітарної 

інформації ХГУ «Народна 

українська академія» 

61040, м. Харків, вул. Лермонтовська, 27 

т.: 716-44-14  

e-mail: kniga@nua.kharkov.ua 

Козицька Ірина Володимирівна,  

директор 

17 Обласний навчально-методичний 

центр підвищення кваліфікації 

працівників культурно-освітніх 

закладів 

м. Харків, МСП-1, вул. Студентська, 5/6 

т.: 715-61-29, 704-13-54 (Самоварова Тамара 

Михайлівна, директор); e-mail: onmcpk@mail.ru 

Олійник Ольга Володимирівна,  

методист 

18 Комунальний заклад «Харківська 

академія неперервної освіти» 

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 24 

т.: 731-27-76; e-mail: kvnzhano@gmail.com 

Блудова Ірина Григорівна,  

методист 

19 Методичне об‘єднання 

бібліотекарів шкіл-інтернатів 

обласного підпорядкування 

61093, м. Харків, пров. Карпівський, 21/23 

т.: 370-30-63; 063-808-34-92; 0669574402; e-mail: 

belyh-nata@rambler.ru  

Бєлих Наталія Леонідівна, зав. бібліоте-

кою КЗ «Спеціальний навчально-виховний 

комплекс І-ІІ ступенів №2 Харківської обл. 

ради», керівник МО 

mailto:nmo@lib.kh.ua
javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-riilfhColeudub1nkdunry1xd');
mailto:h_libra@ukr.net
mailto:vid_analitika_hobu@ukr.net
mailto:hobd2015@ukr.net
mailto:agrouniverbib@ukr.net
mailto:library.knau@mail.ru
mailto:citylibbelin@gmail.com
mailto:kniga@nua.kharkov.ua
mailto:belyh-nata@rambler.ru
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2 ОСНОВНІ НАУКОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Місце 

проведення 

Термін Організатор 

заходу 

Співвиконавці 

1 2 3 4 5 6 

І квартал 
1 Розробка: 

– «Зведеного плану науково-методичної і та науково-дослід-ної 

роботи бібліотек – методичних центрів, громадських 

бібліотечних об’єднань м. Харкова на 2017рік»  

 м. Харків січень ХДНБ 
Б-ки  

Харкова 

 – Плану роботи Харківського обласного відділення (філії) ВГО 

«Українська бібліотечна асоціація» на 2017 рік 

м. Харків січень ХДНБ Президія ХОВ 

УБА, 

 - – Звіту про роботу Харківського обласного відділення (філії) 

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» за 2016 рік 

м. Харків лютий ХДНБ Президія ХОВ 

УБА 

 Засідання секції науково-методичної та науково-дослідної 

роботи ХОВ «УБА». Обговорення питань: 
    

2 – основні підсумки науково-методичної і науково-дослідної 

роботи бібліотек Харкова за 2016 р. та завдання на 2017 рік 

м. Харків 

 

лютий ХДНБ Б-ки Харкова 

3 – затвердження «Зведеного плану науково-методичної та 

науково-дослідної роботи … на 2017 рік» 

м. Харків лютий ХДНБ Б-ки Харкова 

4 – про планування методичної та науково-дослідної роботи 

головних бібліотек Харкова на 2018 р. 

м. Харків  

 

листопад ХДНБ Б-ки Харкова 

5 Науково-практичний семінар «Напрямки інноваційної роботи 

методичного об’єднання бібліотек шкіл-інтернатів обласного 

підпорядкування» 

м. Харків січень МО бібліоте-

карів шкіл-ін-

тернатів обл. 

підпорядкув. 

ХДНБ 

6 Навчальний семінар «Бібліотека вищого навчального закла-ду І-

ІІ рівня акредитації: сучасні тенденції оновлення» (для 

бібліотекарів ВНЗ Харкова та Харківської області) 

м. Харків лютий-

березень 

ОНМЦ  

7 Засідання «круглого столу» за темою «Підсумки роботи біб-

ліотек-учасниць ТО с.-г. б-тек м. Харкова та обл. у 2016 р.» 

Харківський р-н лютий ФБ ХНАУ С.-г. бібліотеки 

Харкова та обл.  

8 Практичний тренінг «Буктрейлер як ефективний медіаресурс 

сучасної бібліотеки» 

Харківський р-н березень ФБ ХНАУ С.-г. бібліотеки 

Харкова та обл. 

9 Науково-практичний семінар «Збереження цінних і рід-кісних м. Харків  березень ЦНБ ХНУ  Центр «БАЛІ» 
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видань»   

10 Семінар для учасників обласного конкурсу на кращу крає-знавчу 

роботу«Ваш гід – бібліотека» на тему: «Харківщина туристична. 

Бібліотеки і туризм»  

м. Харків березень 
ХОУНБ, РІЦ 

«Харківщина» 

 

11 Вебінар для бібліотечних працівників ЦБС Харківської області 

(із серії вебінарів для бібліотечних працівників ЦБС «Читаємо в 

мережі: використання Facebok для реклами бібліотеки») 

м. Харків березень 

ХОУНБ  

12 Загальноміський день фахівця «Новини бібліотечної справи» м. Харків березень ХДНБ ХОВ «УБА» 

13 Складання зведеного каталогу періодичних видань, що 

передплачені бібліотеками ТО у 2017 р. 

Харківський р-н I–ІІ кв. ФБ ХНАУ 

 

С.-г. бібліотеки 

Харкова та обл. 

ІІ квартал 

15 Загальноміський день фахівця «Новини бібліотечної справи»  ІІ кв. ХДНБ ХОВ «УБА» 

16 V Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста м. Харків квітень ХДНБ Б-ки України 

17 Інтернет-конференція «Вимірювання у бібліотеках» 

(назва уточнюється) 

веб-сайт 

НБ ХНУРЕ 

квітень 

 

НБ ХНУРЕ 

 

Каф. метрології та 

вимір. техні-ки 

18 Семінар – практикум для новопризначених методистів публ. 

бібліотек Харків. області на тему: «Організаційно – методи-чна 

робота: складові успіху в умовах викликів суча--сності» 

м. Харків квітень 

ХОУНБ  
 

19 Вебінар «Організація роботи бібліотеки спеціального нав-

чального закладу на засадах педагогіки партнерства» (для 

бібліотекарів спеціальних навчальних закладів обласного 

підпорядкування) 

м. Харків квітень ХАНО 

ОНМЦ 

20 Вебінар «Алгоритм замовлення навчальної літератури для 

загальноосвітніх навчальних закладів опорних шкіл та філіалів» 

(для бібліотекарів опорних шкіл освітніх округів Харківської 

області) 

м. Харків квітень ХАНО 

 

21 Вебінар для працівників ЦБС Харків. області (із серії вебі-нарів 

для бібліотечних працівників ЦБС «Досвід бібліотек Харківської 

області по розкриттю туристичного потенціалу краю за 

матеріалами конкурсу «Ваш гід – бібліотека») 

м. Харків 

 

квітень ХОУНБ  

22 Тренінг «Бібліотеки в віртуальному просторі» м. Харків, квітень ЦМБ  ХДНБ 

23 Вебінар для працівників ЦБС Харків. області (із серії вебі-нарів 

«Досвід бібліотек Харківської області по розкриттю 

м. Харків 

 

квітень ХОУНБ  
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туристичного потенціалу краю за матеріалами конкурсу «Ваш 

гід – бібліотека») 

24 Вебінар «Організація роботи бібліотеки спеціального 

навчального закладу на засадах педагогіки партнерства» 

КВНЗ «ХАНО» квітень МО бібл. шкіл-

інтернатів обл. 

підпоря-

дкування 

бібл. шкіл-

інтернатів 

25 Семінар-практикум «Сучасні форми реклами книги: буктре-

йлер, буккроссинг, бібліофреш та ін.» 

Харківський р-н 

 

травень ФБ ХНАУ С.-г. б-ки Харкова 

та обл. 

26 Засідання Клубу ділового спілкування «Проектна діяльність 

бібліотек» 

Харківський р-н 

 

травень НБ ХНТУСГ ФБ ХНАУ 

27 Круглий стіл «Університетська бібліотека: час змін, тран-

сформацій та моделювання науково-освітнього інновацій-ного 

простору» 

м. Харків 

 

травень НБ НЮУ, 

ЦНБ ХНУ 

Харків. зон. ме-

тод. об`єднання б-

тек ВНЗ 

28 Засідання Клубу ділового спілкування «Проектна діяльність 

бібліотеки» 
м. Харків  

травень 

 

НБ ХНТУСГ 

 

ФБ ХНАУ  

29 Виїзний тренінг для бібліотечних працівників Зміївської ЦБС 

«Бібліотека Веб 2.0» 

Харків обл., 

Зміївська ЦБС 

травень 
ХОУНБ   

30 Вебінар для бібліотечних працівників ЦБС Харків. області (із 

серії «Читаємо в мережі: використання Facebok для реклами 

бібліотеки») 

м. Харків травень ХОУНБ  

31 Семінар «Документні пам’ятки в наукових бібліотеках: 

колекціонування, описування, розкриття» 

м. Харків травень ХДНБ ХОВ «УБА» 

32 Засідання обл. клубу професійного та творчого спілкування 

директорів ЦБС «Ресурси і послуги публічної бібліо-теки у 

відповідності до потреб об’єднаних територіальних громад» 

м. Харків 

червень ХОУНБ   

33 Семінар-практикум «Демонстрація сучасних форм роботи у 

масових бібліотеках» 

Бібліотека -

філіал № 36 ЦБС 

Новобаварського 

району 

червень МО бібл. шкіл-

інтернатів обл. 

підпорядкування 

бібл. шкіл-

інтернатів 

34 Виїзний семінар «Програмно-цільова діяльність бібліотеки та 

соціальне партнерство»  

Харків. обл., 

Лозова 

ІІ кв. ХОБД На базі Лозів. 

район. дит. б-и  

35 Науково-методичний семінар «Сучасний стан та перспекти-ви 

розвитку бібліотек ВНЗ Харківського зонального методи-чного 

об'єднання» 

м. Харків II кв. НБ УІПА, 

ЦНБ ХНУ   

 

36 Семінар-практикум «Організація надання бібліотечних послуг в  ІІ кв. ХОУНБ Для бібл. праці-
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умовах ОТГ» м. Харків вників ОТГ 

Харків. області 

37 Міський семінар «Проектна діяльність публічних бібліотек: 

досвід та перспективи» 
м. Харків травень ЦМБ   

38 Тренінг «Буктрейлер - сучасний спосіб просування книги в 

бібліотеці» 
м. Харків ІІ кв. 

травень 

ЦМБ  ХДНБ 

39 Тренінг «Лабораторно - практичні заняття з АІБС Absothe-que 

Unicode (для студентів ф-ту соц. комунікацій ХДАК» 
м. Харків ІІ кв. ЦМБ  ХДАК 

41 Обласний проблемний семінар для заступників директорів ЦБС 

по роботі з дітьми та завідуючих ЦДБ «Діяльність ди-тячих 

бібліотек в умовах об’єднаних територіальних громад: нові 

реалії і виклики часу» 

м. Харків IІ кв. ХОБД 

 
 

42 Цикл виїзних днів фахівця «Бібліотека – інформація – знання – 

успіх» 
Харків. область II-IV кв. ХОБЮ 

 

ІІІ квартал 
43 Науково-практична конференція «Краєзнавча діяльність 

сільськогосподарських бібліотек Харківщини» 

Харківський р-н вересень ФБ ХНАУ С.-г. б-ки Харкова 

та обл. 

44 Науково-практична конференція «Бібліотека навчального 

закладу на новому етапі розвитку соціальних комунікацій» 

м. Харків вересень НБ ХНТУСГ С.-г. б-ки Харкова 

та обл. 

45 Семінар для зав. публ. б-ками- філіями Харків. обл. на тему: 

«Діяльність публічних бібліотек-філій у соціокультурному 

просторі регіону: пошук нових форм та методів роботи» 

 

 

м. Харків 

 

 

вересень 

 

ХОУНБ 

 

ОНМЦ 

46 Виїзний тренінг для бібліотечних працівників Дергачівської  

ЦБС «Інноваційні зміни в бібліотеці на основ кадрового 

менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» 

Хапрків. обл, 

Дергачівський 

р-н 

 

вересень ХОУНБ  

47 Навчально-тематичний семінар «Діяльність публічних біблі-

отек-філій у соціокультурному просторі регіону: пошук но-вих 

форм та методів роботи» (для зав. бібліотеками-філіями публ. 

бібліотек міста Харкова та Харківської області) 

м. Харків вересень ОНМЦ  

48 Методична студія «Шкільна бібліотека в системі інновацій-ного 

освітнього простору нової української школи в умовах 

реформування загальної середньої освіти» (для керівників 

методоб’єднань шкільних бібліотекарів Харків. області) 

 

м. Харків 

 

вересень 
 

ХАНО 

 

49 Вебінар для працівників ЦБС Харківської області (із серії м. Харків вересень ХОУНБ  
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вебінарів для працівників ЦБС «Досвід бібліотек Харків-ської 

області по розкриттю туристичного потенціалу краю за 

матеріалами конкурсу «Ваш гід – бібліотека») 

50 Методична студия «Шкільна бібліотека в системі інноваційного 

освітнього простору Нової української школи в умовах 

реформування загальної середньої освіти» 

КВНЗ «ХАНО» вересень МО бібл. шкіл-

інтернатів обл. 

підпоря-

дкування 

бібл. шкіл-

інтернатів 

51 
Обласний флеш-семінар «Бібліотека як третє місце і центр 

розвитку громади» 

м. Харків 

 
III кв. ХОБЮ 

Юнацькі струк-

турн. підрозді-ли 

обл. 

52 Загальноміський день фахівця «Новини бібліотечної справи» м. Харків ІІІ кв. ХДНБ ХОВ «УБА» 

IV квартал 
53 Міжнародна науково-практична конференція «Короленківські 

читання 2017»  

м. Харків, 

 

жовтень ХДНБ ХОВ «УБА, 

ХДАК, б-ки 

України 

54 Ювілейна конференція до 50-річчя НБ ХДУХТ «Бібліотечні 

сервіси і користувач: новий формат взаємодії» 

м. Харків  жовтень НБ ХДУХТ  

55 Міжнародна науково-практична конференція «Книга і бібліотека 

у мистецькому просторі міста» 
 

м. Харків жовтень ЦНБ ХНУ, 

ХДНБ 

Б-ки ХНУМ, 

ХСМТБ, 

ОННБ,УБА 

56 Науково-практична Інтернет-конференція «Бібліотеки і 

суспільство: рух у часі та просторі» 

Сайт НБ ХНМУ 

http://libr.knmu.e

du.ua 

жовтень 

 

НБ ХНМУ  

57 Відкритий дистанційний курс «Куратор змісту-6» НБ НТУ «ХПІ» жовтень-

грудень 

НБ НТУ «ХПІ» 

 
 

58 Вебінар для ЦБС Харків. області (із серії вебінарів для 

працівників ЦБС «Читаємо в мережі: використання Facebok для 

реклами бібліотеки») 

 

м. Харків 

 

жовтень ХОУНБ 
 

59 Четверта Регіональна школа бібліотечного журналіста (для 

працівників бібліотек Харкова та області) 

м. Харків, листопад ХДНБ ХОВ «УБА» 

60 Семінар для директорів ЦБС Харків. області на тему: «Упра-

авління сучасною бібліотекою: нові вимоги та тенденції» 

 

м. Харків 
листопад ХОУНБ  ОНМЦ 

61 Форум для завідуючих секторами культури ОТГ та завідую-чих 

бібліотеками ОТГ «Дієва бібліотека – успішна громада!» 

 

м. Харків 
листопад ХОУНБ  

ХОДБ, 

ХОЮБ 
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62 Заняття на тему «Керівник: успіхи, складнощі, секрети …» (для 

директорів ЦБС Харків. області) 

м. Харків листопад ОНМЦ, 

ХОУНБ 

 

63 Семінар «Організація роботи та управління змінами в публі-чній 

бібліотеці в умовах інфрматизації та соціально-еконо-мічних 

перетворень» (для директорів публічних бібліотек Харкова та 

Харківської області) 

м. Харків листопад ОНМЦ  

64 Вебінар «Робота шкільної бібліотеки в системі освітніх окр-угів 

щодо забезпечення якісного обслуговування користува-чів» (для 

б-карів опорних шкіл освітніх округів Харків. обл.) 

м. Харків грудень ХАНО 

 

67 Науковий семінар «Бібліотека в контексті історичного біблі-

отекознавства: до 160 річчя від дня народження Д. І. Бага-лія» 

м. Харків ІV кв. ХДНБ ХОВ «УБА», 

 

68 Міський семінар «Організація єдиного інформаційного простору 

засобами публічних бібліотек» 

м. Харків жовтень ЦМБ   

69 Засідання методичного об’єднання «Медіаосвіта та медіа- 

грамотність. Шкільна медіатека» 

ХОБД грудень МО б-карів 

шкіл-інтерн-

атів  

бібл. шкіл-

інтернатів 

70 Загальноміський день фахівця «Новини бібліотечної справи» м. Харків ІVкв. ХДНБ ХОВ «УБА» 

Протягом року 
71 Розробка матеріалів до нормативно-правових та інших 

документів з питань діяльності бібліотек України 

м. Харків І – ІV кв. ХДНБ,  

ХОВ УБА 

Б-ки 

Харкова 

72 Забезпечення роботи віртуальної методичної служби «Колегам-

бібліотекарям» 

м.Харків І – ІVкв. ХДНБ  

73 Підтримка блогу «Методист библиотеки» http://metodist. 

blogpost.com 

І – ІVкв. ХДНБ  

74 Підтримка веб-сторінки ХОВ «УБА» http://Korolenko.k

harkiv.com.
1
 

І – ІVкв. ХДНБ Б-ки Харкова 

75 Підтримка блогів 

– «Школа бібліотечного журналіста» 

http://jornalist-

library.blogpost.c

om 

І – ІVкв. ХДНБ  

– «Регіональний конкурс імені Л. Б. Хавкіної» 

 

http://www.khavk

inakonkurs.blogsp

ot.com/ 

І – ІVкв. ХДНБ  

                                                           
1
 Див. також / Kharkiv.uba/ kharkiv. uba.html 

http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/
http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/
http://www.khavkinakonkurs.blogspot.com/
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76 Організаційно-методичний супровід проекту «Бібліотечна 

енциклопедія Харківщини» 

м. Харків І – ІVкв. ХДНБ ХОВ «УБА», б-ки 

Харкова 

77 Загальноміські Дні фахівця «Новини бібліотечної справи» м. Харків І – ІVкв. ХДНБ, 

ХОВ УБА 

Б-ки Харкова 

78 Заняття за дистанційними курсами на тему: 

– «Школа бібліотечного журналіста» 

м.Харків І–ІV кв. ХДНБ ХОВ УБА 

79  – «Електронна бібліографія» 
м.Харків 

І–ІV кв. ХДНБ 

 

Дистанц. акад. 

ВГ«Основа 

80 Засідання координаційної ради ТО с.-г. бібліо-тек Харкова та 

області  

Харківський р-н 

 

I–IV кв. ФБ ХНАУ С.-г. б-ки Харкова 

та обл. 

81 «Комунікативний простір як фактор трансформації сучасної 

шкільної бібліотеки»: цикл майстер-класів 

ХОБД, 

м. Харків 

І, ІІ, ІV 

кв. 

ХОБД ХАНО 

82 ІІ Фестиваль стендових презентацій «Туристичні обрії 

Слобожанщини» (до Міжнародного року сталого розвитку 

туризму, заучасті бібліотек для дітей Харківської області) 

 ІІ- IV кв. ХОБД Б-ки для дітей 

Харківської 

області 

83 Тренінг для бібліотечних працівників ОТГ Харківської області 

«ЕСМАР. Сучасні форми бібліотечної статистики»  

м. Харків 
І-ІV ХОУНБ  

 

84 Цикл занять «Facebook як платформа для створення іміджу 

бібліотеки» 

м. Харків протягом 

року 

ХДНБ За запитом 

85 Цикл веб-обмінів досвідом з обласними бібліотеками для 

юнацтва України «Всеукраїнський ланцюжок бібліотечного 

єднання» 

ХОБЮ, 

м. Харків 

протягом 

року 
ХОБЮ 

Обл. б-ки для 

юнацтва 

86 
Цикл вебінарів «Бібліотека – територія творчості» 

ХОБЮ, 

м. Харків 

протягом 

року 
ХОБЮ 

Юнацькі структур. 

підрозділи обл.. 

87 Діяльність інформаційно-методичної служби «Бібліокур’єр»  

(надання методичної допомоги в режимі «запит-відповідь», 

консалтингових послуг бібліотечним працівникам ЦБС Харкова 

та області, районним та міським методичним об’єднанням 

шкільних бібліотек) 

м. Харків,  

Харківський р-н 

протягом 

року 

ФБ ХНАУ, 

НБ ХНТУСГ 

ХОБД 

С.-г. бібліотеки 

Харкова та обл. 

88 Конкурс «Бібліотекар року» м. Харків протягом 

року 

ЦНБ ХНУ Метод. об'єд. б-

тек ВНЗ III-IV 

рівнів акредит. 

89 Семінар-практикум «Школа методиста» м. Харків протягом 

року 

ЦНБ ХНУ Так само 

90 Семінари-практикуми «Створення ЕК у ПЗ «Koha» та БД  м. Харків протягом НБ ХНУМГ  
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«Користувачі бібліотеки»»  року 

91 Ведення сторінки «Методист онлайн» у соціальній мережі 

Facebok  

м. Харків протягом 

року ХОУНБ  

92 
Участь у конкурсах УБА 

м. Харків протягом 

року 

Президія ХОВ 

«УБА» 

Бібліотеки 

Харкова 

 

3 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Тема 

 

Форма Термін Організатори Співвиконавці 

3.1. Бібліотеки в нових соціальних умовах 

1 Науково-аналітичний аналіз діяльності бібліотек-учасниць ТО Регіональне 

дослідження 

I кв. ФБ ХНАУ Бібліотеки ТО 

с.-г. б-к 

2 «Кадрові ресурси публічних бібліотек України: стан та 

перспективи розвитку» 

Всеукраїнське

дослідження 

протягом 

року 

НБУ ім. Ярослава 

Мудрого 

ХДНБ, ХОУНБ 

3 Кадровий потенціал бібліотек Харківщини 

 

Регіональне 

дослідження 

І–ІV кв. ХОУНБ  

4 «Бібліотека в ногу з часом» (дослідження щодо якості сучасних 

освітніх послуг ХОБЮ) 

Локальне 

дослідження 

I кв. ХОБЮ 
 

3.2 Вивчення читання. Оптимізація обслуговування читачів 

5 «Патріотичний настрій молоді» Всеукраїнське 

дослідження 

I–III кв. ДБУ для юнацтва ХОБЮ 

6 «Видатні імена України» Всеукраїнське

анкетування 
III кв. ДБУ для юнацтва ХОБЮ 

7 «Я + Бібліотека =…» (маркетингове дослідження до 40-річного 

ювілею ХОБЮ) 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 
ХОБЮ  

8 Моніторинг «Книга року» Всеукраїнське 

дослідження 

протягом 

року 

НБУ для дітей ХОБД 

9 Незадоволений читацький попит  

на дитячу літературу в бібліотеках України для дітей у 2017 р. 

Всеукраїнське 

дослідження 

протягом 

року 
НБУ для дітей  ХОБД 

11 Інформаційні потреби користувачів ХДНБ ім. В. Г. Ко-роленка з 

позицій моніторингу 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 
ХДНБ  
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12 Бібліотека–інформація–користувач Локальне 

дослідження 

II–III кв. ФБ ХНАУ 
 

13 Найактивніший дарувальник книг конкурс протягом 

року 

ФБ ХНАУ  

3.3 Бібліотечні ресурси 

14 «Українська бібліотечна енциклопедія» (підготовка статей)  Всеукраїнське 

дослідження 

протягом 

року 

НБУ ім. Ярослава 

Мукдрого 

ХДНБ, бібліотеки 

Харкова 

15 «Бібліотечна енциклопедія Харківщини» (регіональний 

цифровий проект) 

Регіональне 

дослідження  

протягом 

року 

ХДНБ, 

ХДАК 

Бібліотеки 

Харкова та 

області 

16 Підготовка матеріалів до Державного реєстру національного 

культурного надбання  

– рукописні книги 

– кириличні стародруки 

Всеукраїнське 

дослідження  

протягом 

року 

НБУВ, НБУ ім. 

Ярослава 

Мудрого 

ХДНБ 

17 Дослідження фондів рідкісних видань НБ НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого з метою входження до Державного реєстру 

національного культурного надбання 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

НБУВ, 

НБУ ім. Ярослава 

Мудрого 

НБ НЮУ 

18 Моніторинг електронних повнотекстових періодичних та 

продовжуваних видань з питань соц. комунікацій у мережі 

Інтернет 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

19 Формування електронного архіву документів бібліотеки: 

зарубіжний і вітчизняний досвід  

Локальне 

дослідження 

І–ІV кв. ХДНБ  

20 Документознавство, книгознавство, бібліотекознавство: 

актуальні питання теорії та практики 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

 1) Документні пам’ятки у системі культурних цінностей 

– збір, обробка, аналіз та узагальнення даних, підготовка 

матеріалів до статті 

Локальне 

дослідження 
І кв. ХДНБ  

 2) Архівні документи та друки: пам’яткознавчий аспект 

– збір, обробка, аналіз та узагальнення даних; матеріали до статті 

Локальне 

дослідження 
ІІ кв. ХДНБ  

21 Документознавча експертиза: Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

 – Державна експертиза документів (дослідження об'єктів 

експертизи, оформлення експертних висновків) 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

– Експертиза цінності документів (з метою відбору до фонду Локальне протягом ХДНБ  
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документних пам’яток, підготовка експертних висновків) дослідження року 

22 Колекції пам’яток друку та писемності у фондах ХДНБ: історія 

формування, характеристика складу: 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

 1) Колекція кириличних рукописних книг ХДНБ ім. В. Г. Ко-

роленка (палеографічне та текстологічне дослідження, 

описування пам’яток: збір та опрацювання даних, підготовка 

матеріалів до наукового описання та статей) 

Локальне 

дослідження 

І, IV кв. 

 

ХДНБ  

 2) Колекція українських стародруків ХДНБ ім. В. Г. Короле-нка)  Локальне 

дослідження 

ІII–IV кв. ХДНБ  

 3) Архівні фонди та колекції ХДНБ ім. В. Г. Короленка – 

документальні джерела з історії України: 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

 4) Особовий фонд професора М. Ф. Гетьманця у фондах ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка: структура та склад 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

 5) Колекція рідкісних та цінних видань ХІХ–ХХ ст. Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

 6) Юридичні книжкові пам’ятки у фондах 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

 7) Рідкісні та цінні періодичні видання 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка: склад та особливості колекції 

Локальне 

дослідження 

ІІІ –IVкв. ХДНБ  

 8) Особові архівні фонди Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

 9) Іноземні стародруки (XVIII ст.) Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

23 Книгознавче дослідження фонду книжкових пам'яток ЦНБ: 

вивчення і розкриття провенієнцій – рукопис. Записів, 

маргіналій, екслібрисів, штемпелів, печаток 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ЦНБ ХНУ   

24 Колекції книжкових пам’яток у фондах ФБ ХНАУ імені В.В. 

Докучаєва (стародруки, рідкісні видання, цінні видання, ново-

олександрійський період, україніка, краєзнавство) 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ФБ ХНАУ  

25 Праці викладачів Ново-Олександрійського інституту сільського 

господарства і лісівництва 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ФБ ХНАУ  

26 Біобібліографічне дослідження науково-педагогічної спад-щини 

представника харківської школи права, професора міжнародного 

права Д. І. Каченовського 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

НБ НЮУ  
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27 Буття книги (вивчення і розкриття провенієнцій у виданнях із 

книжкових колекцій бібліотеки) 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ФБ ХНАУ  

28 Реконструювання особистих бібліотек Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ФБ ХНАУ  

3.4 Використання нових інформаційних технологій у бібліотеках 

29 Удосконалення технологічних процесів аналітико-синте-тичної 

обробки документів у ХДНБ 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

30 Концептуальні засади створення електронного науково-

освітнього середовища в університетах України 
Локальне 

дослідження 
протягом 

року 
НБ НЮУ  

31 Інтернет-представництво університетських бібліотек (розділ до 

колективної монографії «Библиотека в системе культурно-

образовательной среды университета») 

Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХГУ «НУА» НБ НЮУ  

3.5 Історія бібліотечної справи 

32 Бібліотечна освіта в Харкові на початку XX ст. Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

33 Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  

34 Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка Локальне 

дослідження 

протягом 

року 

ХДНБ  



17 

 

4 ПІДГОТОВКА ВИДАНЬ З БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА 
 

№ Тема Форма Термін Виконавці 

1 2 3 4 5 

1 
«Туризм природнього кольору» 

Методико-бібліографічні 

матеріали 
I кв. ХОБЮ 

2 Бібліотеки Харківщини в цифрах. Основні показники роботи бібліотек 

Харківської області за 2016 рік. 

Статистичий аналіз 

діяльності 
І кв. ХОУНБ  

3 Зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери управління 

Міністерства культури і туризму України за 2016 рік. 

Статистичий аналіз 

діяльності 
І кв. ХОУНБ  

4 «Сучасні українські письменники: літературний календар» Методико – бібліографічні 

матеріали 
І кв. ХОУНБ  

5 «Родовід державної символіки» (до 25-річчя прийнятття державних 

Гімну, Гербу та Прапору України) 

Методико – бібліографічні 

матеріали 
лютий ХОБД 

6 Статистичний огляд діяльності бібліотек Харківської області, що 

обслуговують дітей, станом на 01.01.2017 р. 

Стат. огляд березень ХОБД 

7 «Короленківські читання 2016. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні 

моделі розвитку» 

Зб. матеріалів XIХ між-

нар. наук.-практ. конф. 

ІІ кв. ХДНБ 

8 «Сучасна бібліотека. Сервіси Веб 2.0: Calameo» Метод. рекомендації ІІ кв.  ХОУНБ 

9 «Бібліо-Space. Дайджест бібліотечних інновацій». Вип. 3 Дайджест ІІ кв. ХДНБ 

10 «1917 – 1921: вікопомні роки державотворення України» (до Року 

Української революції 1917-1921 років) 

Методико-

бібліографічніматеріали 
II кв. ХОБЮ 

11 «Перший професійний історик України» (до 200-річчя від дня 

народження М. І. Костомарова) 

Методико-бібліографічні 

матеріали 
II кв. ХОБЮ» 

12 Примірна тематика районних і міських семінарів бібліотечних 

працівників на 2018 рік 

Методичні матеріали 
ІІ кв. ХОУНБ  

13 «Славетні історики» (до 200-річчя М. Костомарова та 160-річчя М. 

Багалія) 

Методико-бібліогр. 

матеріали 

квітень ХОБД 

14 Аналітичний огляд діяльності бібліотек Харківської області, що 

обслуго-вують дітей, за 2016 р. 

Огляд травень ХОБД 

15  Огляд діяльності ХОБД за 2016 р. Огляд травень ХОБД 

16 Примірна тематика районних і міських семінарів бібліотечних 

працівників на 2018 рік 

Метод. поради червень ХОБД 

17 «Світ дитинства Японії» Метод.-бібліогр. 

матеріали 

червень ХОБД 
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18 Збірник наукових праць ХДНБ. Вип. 8 Збірник ІІІ кв. ХДНБ 

19 Планування - 2018 

 

Методико – бібліографічні 

матеріали 
ІІІ кв. ХОУНБ  

20 «Рекламна діяльність бібліотеки: види, формат, інструменти» Методичні рекомендації ІІІ кв. ХОУНБ  

21 «Комфортна атмосфера в колективі – запорука успіху» 

 

Методико – бібліографічні 

матеріали 
ІІІ кв. ХОУНБ  

22 Сучасна бібліотека в сучасному соціокультурному просторі громади Методичні рекомендації ІІІ кв. ХОУНБ  

23 «Пантеони муз Слобожанщини» Методичні матеріали III кв. ХОБЮ 

24 
«Третє місце», або Нове обличчя старої бібліотеки» 

Методико-бібліографічні 

матеріали 
III кв. ХОБЮ 

25 Творимо. Шукаємо. Публікуємо : З досвіду роботи дитячих бібліотек   Бюлетень жовт.-

листоп. 

ХОБД 

26 «Калейдоскоп досвіду. Бібліотечні ідеї варті поширення» 

З досвіду роботи бібліотек області.  

Методичні матеріали ІV кв. ХОУНБ 

27 «Країна квітучої сакури» (до Року Японії в Україні) Методичні матеріали IV кв. ХОБЮ 

28 На професійній орбіті Дайджест за матеріалами 

професійної преси, 4 вип. 

І-ІV кв. ХОУНБ  

29 Гранти, стажування, конкурси. Інформаційний веб-

дайджест 

І-ІV кв. ХОУНБ 
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Список скорочень 

 

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

ВГО «УБА»  Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська бібліотечна асоціація» 

ДБУЮ   Державна бібліотека України для юнацтва 

ДКіТ ХОДА  Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації 

МОБ ВНЗ                   Обласне методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів 

МКУ   Міністерство культури України 

НАКККіМУ  Національна академія керівних кадрів працівників культури і мистецтв України 

НБУМ   Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

НБУВ   Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського 

НБУ для дітей Національна бібліотека України для дітей 

НТБ НТУ «ХПІ»  Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету «Харківський політехнічний  інститут»  

НБ ХНУРЕ  Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки 

НБ УІПА  Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії 

НБ НЮУ  Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

НБ ХДУХТ  Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування і торгівлі 

НБ ХНТУСГ             Наукова бібліотека Харків. національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

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

ОНМЦ Харків. обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культ.-освітніх закладів 

ХОБЮ             ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА» 

ТО                              Територіальне об’єднання 

ТО с.-г. б-к                Харківське територіальне об’єднання сільськогосподарських бібліотек 

ХАНО   Харківська академія неперервної освіти 

ХДНБ   Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка 

ХДАК   Харківська державна академія культури 

ХДУХТ                      Харківський державний університет харчування та торгівлі 

ХНТУСГ   Харківський національний технічний університет сільського господарства 

ХОБД   Харківська обласна бібліотека для дітей 

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

ХОУНБ  Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 

ФБ ХНАУ  Фундаментальна бібліотека Харківського національного аграрного університету 

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

ЦМБ   Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського 
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Обговорено на засіданні секції науково-методичної 

та науково-дослідної роботи ХОВ «УБА»  від       лютого  2017 р. 

 
 

Голова секції, зав. відділом науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка Куніч О. П. 

Заступник голови, зав. методичним відділом ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна Лазаренко Н. І. 

Секретар секції, пров. бібліотекар відділу науково-методичної роботи  Тіщенко А.А. 

Зав. сектором відділу науково-методичної роботи Вірютіна К. М.,  

Заст. директора з наукової роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка Глазунова Л. В. 

Зав. кафедрою документознавства та книгознавства, доктор пед. наук, професор ХДАК,  

член Президії УБА Соляник А. А. 

Голов. б-кар відділу науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка Сафонова В. В. 

Зав. кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної ХДНБ ім. В. Г. Короленка Капустіна Н. І. 

Завідуюча науково-методичним відділом Харківської ОУНБ Бакаєва Г. В. 

Завідуюча методичним відділом ХОБЮ Смєкалова Т. В. 

Завідуюча сектором прогнозування та інновацій ХОБД Лупіцька В. М. 

Директор Фундаментальної бібліотеки ХНАУ Долгалюк С. О. 

Завідуюча науково-методичним відділом ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського Кощеєва О. Ф. 

Методист І категорії Харківського ОНМЦ Олійник О. В. 

Директор ЦНГІ ХГУ «НУА» Козицька І. В. 

Методист Харківської академії неперервної освіти Блудова І. Г. 

Зав. бібліотекою КЗ «Спеціальний навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів №2  

Харківської обл. ради», керівник МО Бєлих Н. Л. 


