
 

Корпоративна діяльність бібліотек ЗВО України  

 

Назва проєкту 
Засновники 

проєкту 

Учасники проєкту – бібліотеки ЗВО 

   

Міжнародний проєкт  

"ElibUkr - Електронна 

бібліотека України : 

створення Центрів знань  в 

університетах України" 

http://www.elibukr.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засновники проєкту: 

Києво-Могилянська 

Фундація в Америці (США). 

Кер. проєкту 

Громадська організація 

Асоціація "Інформатіо-

Консорціум" (Україна), 

Центр Технологій та 

Інноваційного Менеджменту 

Нортвестерн Ун-ту (США) 

 

Ун-ти України: 

Вінниц. нац. техн. ун-т, 

Житомир: Поліський нац. ун-т,  

Держ. ун-т "Житомирська політехніка",  

Запорізький нац. ун-т,  

Київ: Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.",  

Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 

Нац. авіац. ун-т,  

Нац. акад. стат., обліку та аудиту, 

Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, 

Нац. ун-т екон. і технол. імені  

Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), 

Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки (м. Луцьк), 

Приазов. держ. техн. ун-т (м. Маріуполь),  

Миколаїв: Нац. ун-т кораблебуд. 

імені адмірала Макарова, 

Чорномор. нац. ун-т імені Петра Могили,  

Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя, 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 

Нац. ун-т "Острозька академія", 
Ун-т  Григорія Сковороди у Переяславі,  

Донец. нац. техн. ун-т (м. Покровськ),  

Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка  

(м. Старобільськ),  

Сум. держ. ун-т,  

Тернопіль: Тернопіл. нац. пед. ун-т  

імені Володимира Гнатюка, 

Тернопіл. нац. техн. ун-т імені Івана Пулюя, 

Уман. держ. пед. ун-т  імені Павла Тичини, 

Харків: Нац. техн. ун-т "ХПІ", 

Харків. нац. ун-т  імені В. Н. Каразіна,  

Нац. ун-т міськ. госп. імені О. М. Бекетова, 

Харків. нац. ун-т радіоелектр., Нац. фарм. ун-т, 

Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 

Хмельниц. нац. ун-т,  

Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича,  

Нац. ун-т "Чернігівська політехніка"                            

 

http://www.elibukr.org/
http://www.kmfoundation.com/p--lan-ua-os-.html
http://www.kmfoundation.com/p--lan-ua-os-.html
http://www.northwestern.edu/
http://www.northwestern.edu/
http://www.northwestern.edu/
http://www.pstu.edu/
http://www.ndu.edu.ua/
http://www.oa.edu.ua/
http://www.kpi.kharkov.ua/


Інформаційний портал  

"Наука України: доступ до 

знань" 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/suak/corp.exe?C21COM=

F&I21DBN=SUAK&P21DBN

=SUAK 

На базі Національної 

бібліотеки України  

імені В. І. Вернадського  

Б-ки ЗВО: 

Горлів. ін-ту інозем. мов Донбас. держ. пед. ун-ту 

(м. Бахмут),  

Бердян. держ. пед. ун-ту,  

Білоцерків. нац. аграр. ун-ту,  

Вінниця: Вінниц. торг.-екон. ін-ту Київ. нац. 

торг.-екон. ун-ту, Вінниц. держ. пед. ун-ту  

імені Михайла Коцюбинського,  

Вінниц. нац. аграр. ун-ту,  

Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова, 

Вінниц. нац. техн. ун-ту,  

Дон. нац. ун-ту імені Василя Стуса, 

Глухів. нац. пед. ун-ту  

імені Олександра Довженка, 

Дніпро: Дніпр. держ. аграр.-екон. ун-ту, 

Придніпр. держ. акад. буд-ва та арх., 

ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", 

Придніпр. держ. акад. фіз. i спорту,  

Дніпр. акад. музики ім. М. Глінки,  

Нац. техн. ун-ту "Дніпровська політехніка",  

Укр. держ. ун-ту  науки і технол.,  

Ун-ту митн. справи та фінансів, 

Дніпр. держ. мед. ун-ту, 

Дніпр. нац. ун-ту імені Олеся Гончара, 

Дрогобиц. держ. пед. ун-ту імені Івана Франка, 

Донбас. нац. акад. буд-ва і арх. (м. Дружківка), 

Житомир: Поліського нац. ун-ту,   

Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка,  

Держ. ун-ту  "Житомирська політехніка",  

Запоріжжя: Нац. ун-ту "Запорізька  політехніка", 

Запоріз. держ. мед. ун-ту, Запоріз. нац. ун-ту, 

Івано-Франківськ: 

Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника,  

Івано-Франків. нац. мед. ун-ту, 

Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу, 

Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-ту,  

Держ. податк. ун-ту (м. Ірпінь), 

Кам`янець-Подільський: Кам`янець-Поділ. нац. 

ун-ту імені Івана Огієнка, 

Поділ. держ. аграр.-техн. ун-ту, 

Дніпр. держ. техн. ун-ту (м. Кам`янське), 

Київ: Нац. авіац. ун-ту, 

Нац. ун-ту біоресурсів і природокорист. України, 

Київ. нац. ун-ту буд-ва і арх.,  

Київ. ун-ту імені Бориса Грінченка,  

Київ. держ. акад. декор.-прикл. мист. і диз.  

імені Михайла Бойчука, 

Київ. нац. екон. ун-ту імені Вадима Гетьмана, 

Держ. ун-ту інфрастр. та техн., 

Нац. акад. керівних кадрів культ. і мист., 

Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.",  

Київ. нац. ун-ту культ. і мист.,  

Нац. лінгв. ун-ту,  

Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 

Нац. мед. ун-ту імені О. О. Богомольця,  

Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, 

Нац. акад. образ. мист. і арх.,  

Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова,  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?C21COM=F&I21DBN=SUAK&P21DBN=SUAK
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?C21COM=F&I21DBN=SUAK&P21DBN=SUAK
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?C21COM=F&I21DBN=SUAK&P21DBN=SUAK
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?C21COM=F&I21DBN=SUAK&P21DBN=SUAK


Ін-ту підготовки кадрів держ. служби зайнятості 

України, Нац. акад. стат., обліку та аудиту,  

Нац. техн. ун-ту України "КПІ імені Ігоря 

Сікорського", Нац. ун-ту харч. технол., 

Нац. ун-ту театру, кіно і телебачення  

імені  І. К. Карпенка-Карого,  

Держ. ун-ту телекомунікацій,  

Київ. нац. ун-ту технол. та дизайну,  

Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, 

Нац. трансп. ун-ту, Київ. ун-ту права, 

Нац. ун-ту фіз. вих. і спорту України,  

Тавр. нац. ун-ту імені В. І. Вернадського, 

Донбас. держ. машинобуд. акад.  

(м. Краматорськ), 

Кременчуц. нац. ун-ту імені  

Михайла Остроградського, 

Кривий Ріг: Криворіз. нац. ун-ту, 

Криворіз. держ. пед. ун-ту,  

Нац. ун-т екон. і технол. імені  

Михайла Туган-Барановського,  

Кропивницький: Центральноукр. нац. техн. ун-ту,  

Льотної акад. нац. авіац. ун-ту,   

Дон. нац. мед. ун-ту, 

Луцьк: Луц. нац. техн. ун-ту,  

Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки, 

Львів: Львів. нац. аграр. ун-ту, 

Ун-ту банк. справи, Львів. нац. ун-ту  

вет. медицини та біотехн. імені С. З. Гжицького,  

Укр. акад. друк., Львів. нац. акад. мист.,  

Нац. лісотехн. ун-ту України, 

Львів. нац. мед. ун-ту імені Данила Галицького,  

Львів. нац. муз. акад. імені М. В. Лисенка,  

Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 

Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 

Львів. держ. ун-ту фіз. культ. 

імені Івана Боберського, 

Маріуполь: Маріупол. держ. ун-ту,   

Приазов. держ. техн. ун-ту, 

Мелітополь: Тавр. держ. агротехнол. ун-ту  

імені Дмитра Моторного, Мелітопол. держ.  

пед. ун-ту імені Богдана Хмельницького, 

Миколаїв:  Миколаїв. нац. ун-ту  

імені В. О. Сухомлинського,  

Нац. ун-ту кораблебуд. імені адмірала  Макарова, 

Миколаїв. нац. аграр. ун-ту, 

Чорномор. нац. ун-ту імені Петра Могили, 

Мукачів. держ. ун-ту, 

Ніжин: Відокремл. підрозділу Нац. ун-ту 

біоресурсів і природокорист. України "Ніжин. 

агротехн. ін-т",  

Ніжин. держ. ун-ту імені Миколи Гоголя, 

Одеса:  Одес. держ. аграр. ун-ту,  

Одес. держ. акад. буд-ва та арх.,  

Одес. держ. екол. ун-ту, Одес. нац. екон. ун-ту, 

Держ. ун-ту інтел. технол. і зв`язку, 

Нац. ун-ту "Одес. морська акад.", 

Одес. нац. мед. ун-ту,  

Одес. нац. муз. акад. імені  А. В. Нежданової, 

http://www.ndu.edu.ua/


Одес. нац. ун-ту імені І. І. Мечникова,  

Держ. закл."Південноукр. нац. пед. ун-т  

імені К. Д. Ушинського", 

Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.",  

Нац. ун-ту  "Острозька академія",  

Ун-ту Григорія Сковороди в Переяславі, 

Полтава: Полтав. держ. мед. ун-ту,  

Полтав. держ. аграр. ун-ту,  

Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, 

Рівне: Рівн. держ. гуманітар. ун-ту,  

Нац. ун-ту водного госп. та природокорист.,  

Луган. держ. мед. ун-ту (м. Рубіжне), 

Східноукраїн. нац. ун-ту імені Володимира Даля 

(м. Сєверодонецьк),  

ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"  

(м. Слов`янськ), 

Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка 

(Старобільськ), 

Суми: Сум. нац. аграр. ун-ту, Сум. держ. пед. 

ун-ту імені А.С. Макаренка, Сум. держ. ун-ту, 

Тернопіль: Тернопіл. нац. пед. ун-ту  

імені Володимира Гнатюка,  

Тернопіл. нац. мед. ун-ту  

імені І. Я. Горбачевського,  

Тернопіл. нац. техн. ун-ту імені Івана Пулюя,  

Західноукр. нац. ун-ту, 

Ужгород : Закарпат. акад. мист.,  

ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 

Уман. держ. пед. ун-ту  імені Павла Тичини, 

Уман. нац. ун-ту садівництва, 

Харків: Нац. аерокосм. ун-ту  

імені М. Є. Жуковського "ХАІ",   

Нац. фарм. ун-ту, Харків. нац. ун-ту мист.  

імені І. П. Котляревського, 

Харків. нац. екон. ун-ту імені Семена Кузнеця, 

Укр. держ. ун-ту залізн. трансп.,  

Нац. техн. ун-ту "ХПІ",  

Харків. держ. акад. культ.,  

Держ. біотехнол. ун-ту, 

Харків. нац. авт.-дор. ун-ту,  

Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." 

Харків. обл. ради,  

Харків. держ. акад. дизайну і мист.,  

Харків. нац. мед. ун-ту, Укр. інж.-пед. акад., 

Харків. нац. ун-ту міськ. госп.  

імені О. М. Бекетова,  

Харків. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди, 

Харків. нац. ун-ту радіоелектр.,  

Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна,  

Харків. держ. акад. фіз. культ.,  

Нац. юрид. ун-ту імені Ярослава Мудрого,  

Нац. ун-ту цив. захисту України,  

Херсон: Херсон. держ. морської акад.,  

Херсон. нац. техн. ун-ту , Херсон. держ. ун-ту, 

Херсон. держ. аграр.-екон. ун-ту, 

Хмельницький: Хмельниц. гуманіт.-пед. акад., 

Хмельниц. ун-ту управління та права, 

Хмельниц. нац. ун-ту, 



Черкаси: Черкас. держ. технол. ун-ту,  

Черкас. нац. ун-ту імені Богдана Хмельницького,  

Черкас. навч.-наук. ін-ту Ун-ту банківської 

справи, 

Чернівці:  

Чернів. нац. ун-ту імені Юрія Федьковича, 

Буковин. держ. мед. ун-ту,  

Нац. ун-ту "Чернігівська політехніка" 

Світова цифрова 

бібліотека  
(World Digital Library) 

https://www.wdl.org/en 

Головна - Бібліотека 

Конгресу США 

Б-ки ЗВО: 

Київ: Нац. авіац. ун-ту, 

Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.",  

Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 

Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна 

 

Проєкт Європейська 

цифрова бібліотека 

"Європіана" 

https://www.europeana.eu/en 

Проєкт ініційований 

Європейською Комісією 

Б-ки ЗВО:  

Нац. авіац. ун-ту (м. Київ), 

Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна  

Реферативна база даних 

"Україніка наукова"  
http://nbuv.gov.ua/node/1548 

 

 

 

 

 

 

Координатор проєкту -   

Національна бібліотека 

України  

імені В. І. Вернадського  

Б-ки ЗВО:  

Нац. авіац. ун-ту (м. Київ), 

Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, 

Рівн. держ. гуманітар. ун-ту, 

Харків: Харків. держ. акад. культ.,  

Держ. біотехнол. ун-ту, Укр. інж.-пед. акад., 

Харків. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди, 

Харків. нац. ун-ту мист.  

імені І. П. Котляревського 

Загальнодержавний проєкт 

"Наукова періодика 

України" 

http://journals.uran.ua ; 

http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

?C21COM=F&I21DBN=UJR

N&P21DBN=UJRN&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID= 

На базі Національної 

бібліотеки України  

імені В. І. Вернадського 

Б-ки ЗВО: 

Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, 

Харків: Харків. держ. акад. культ.,  

Укр. інж.-пед. акад., Держ. біотехнол. ун-ту, 

Нац. техн. ун-ту "ХПІ", Харків. нац. ун-ту мист.  

імені І. П. Котляревського 

 

Проєкт "Українська 

бібліотечна енциклопедія" 

(УБЕ) 

https://ube.nlu.org.ua/AboutPr

oject 

 

На базі Національної 

бібліотеки України  

імені Ярослава Мудрого 

 

Б-ки ЗВО: 

Дніпр. нац. ун-ту імені Олеся Гончара, 
Київ: Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.",  

Нац. техн. ун-ту України "КПІ  

імені Ігоря Сікорського", 

Нац. ун-ту "Острозька академія", 

Одес. нац. ун-ту імені І. І. Мечникова, 

Ужгород. нац. ун-ту, 

Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна, 

Харків. нац. аграр. ун-ту  ім. В. В. Докучаєва  

Корпоративний проєкт  

"Зведена база даних 

дисертацій з питань освіти, 

педагогіки та психології"    

https://bit.ly/3m2WrKu  ; 

http://194.44.28.246/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?L

NG=&C21COM=F&I21DBN=D

B1&P21DBN=DB1&S21FMT=&

S21ALL=&Z21ID=&S21CNR= 

Координатор проєкту -  

Державна науково-

педагогічна бібліотека  

ім. В. О. Сухомлинського  

 

 

Б-ки ЗВО:  

Укр. інж.-пед. акад. (м. Харків) 

 

https://www.wdl.org/en
https://www.europeana.eu/en
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
http://nbuv.gov.ua/node/1548
http://journals.uran.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
https://ube.nlu.org.ua/AboutProject
https://ube.nlu.org.ua/AboutProject
https://ube.nlu.org.ua/article/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ube.nlu.org.ua/article/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB
https://ube.nlu.org.ua/article/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%86.%20%D0%86.%20%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ube.nlu.org.ua/article/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
https://bit.ly/3m2WrKu
http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR


Електронна бібліотека 

"Культура України" 

http://nbuv.gov.ua/node/1380 

 

 

Проєкт  Національної 

бібліотеки України імені 

Ярослава Мудрого. 

На базі Національної 

бібліотеки України  

імені В. І. Вернадського 

Б-ки ЗВО:  

Київ: Київ. нац. ун-ту культ. і мист., 

Київ. ін-ту декор.-прикладного мист. і диз. 

імені Михайла Бойчука, 

Чернів. нац. ун-ту імені Юрія Федьковича 

"Об’єднана віртуальна 

довідкова служба бібліотек 

України" 

https://chl.kiev.ua/cgi-

bin/sp/index.php 

На базі Національної 

бібліотеки України для дітей   

 

Б-ки ЗВО:  

Донец. нац. мед. ун-ту (Кропивницький),  

Нац. авіац. ун-ту (м. Київ),  

Сум. нац. аграр. ун-ту 

«Ініціатива академічної 

доброчесності та якості 

освіти» (Academic Integrity 

and Quality Initiative – 

Academic IQ) 

https://ula.org.ua/255-

programi-proekti/3582-

kultura-akademichnoi-

dobrochesnosti-rol-bibliotek 

https://academiq.org.ua/ 

 

Реалізується 

Американськими Радами з 

міжнародної освіти за 

сприяння Посольства США в 

Україні (Відділу преси, 

освіти та культури), 

Міністерства освіти і науки 

України та Національного 

агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

 

Б-ки ЗВО:  

Бердянськ. держ. пед. ун-ту, 

Вінниц. нац. техн. ун-ту,  

Дрогобиц. держ. пед. ун-ту імені Івана Франка,  

Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка,  

Запоріз. нац. ун-ту,  

Івано-Франків. нац. мед. ун-ту,  

Київ: Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.",  

Нац. ун-ту біоресурсів і природокорист. України, 

Нац. техн. ун-ту України "КПІ імені Ігоря 

Сікорського", Київ. нац. ун-ту технол. та диз., 

Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка,  

Приазов. держ. техн. ун-ту (м. Маріуполь), 

Миколаїв: Миколаїв. нац. агр. ун-ту,  

Нац. ун-т кораблебуд. імені адмірала Макарова, 

Чорномор. нац. ун-ту імені Петра Могили, 

Суми: Сум. держ. ун-ту, Сум. держ. пед. ун-ту  

імені А. С. Макаренка, 

Харків: Харків. нац. мед. ун-ту,  

Нац. юрид. ун-ту імені Ярослава Мудрого, 

Херсон. держ. аграр.-екон. ун-ту  

"БібліоСинергія: 

підтримка наукових 

досліджень" 

(партнерський проєкт б-к 

вишів) 

http://bibliosynergy.ula.org.ua/

index.php/pro-proekt   

 

Проєкт Секції 

університетських бібліотек 

УБА. 

Координатор проєкту -  

НТБ Українського 

державного ун-ту науки і 

технологій 

Б-ки ЗВО:  

Укр. держ. ун-ту науки і технол. (м. Дніпро), 

Київ: Нац. техн. ун-ту України "КПІ  

імені Ігоря Сікорського",  

Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка,  

Нац. ун-ту кораблебуд. імені адмірала Макарова 

(м. Миколаїв), 

Нац. ун-ту "Львівська політехніка",  

Харків: Харків. нац. мед. ун-ту,  

Нац. техн. ун-ту "ХПІ" 

 

Проєкт корпоративної 

каталогізації медичних 

бібліотек України 

https://library.gov.ua/protkty 

 

На базі Національної 

наукової медичної 

бібліотеки України 

 

Б-ки ЗВО:  

Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова,  

Дніпр. держ. мед. ун-ту, Запоріз. держ. мед. ун-ту, 

Львів. нац. мед. ун-ту  імені Данила Галицького, 

Одес. нац. мед. ун-ту,   

Полтав. держ. мед. ун-ту,  

Харків: Харків. нац. мед. ун-ту, Нац. фарм. ун-ту, 

Буковин. держ. мед. ун-ту (м. Чернівці) 

 

"Зведений електронний 

каталог періодики 

медичних бібліотек 

України" 

https://library.gov.ua/proekty 

На базі Національної 

наукової медичної 

бібліотеки України 

 

Б-ки ЗВО:  

Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова,  

Дніпр. держ. мед. ун-ту,   

Запоріз. держ. мед. ун-ту,  

Львів. нац. мед. ун-ту імені Данила Галицького, 

http://nbuv.gov.ua/node/1380
https://elib.nlu.org.ua/uchasnyky.html?id=52
https://elib.nlu.org.ua/uchasnyky.html?id=52
https://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/index.php
https://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/index.php
https://ula.org.ua/255-programi-proekti/3582-kultura-akademichnoi-dobrochesnosti-rol-bibliotek
https://ula.org.ua/255-programi-proekti/3582-kultura-akademichnoi-dobrochesnosti-rol-bibliotek
https://ula.org.ua/255-programi-proekti/3582-kultura-akademichnoi-dobrochesnosti-rol-bibliotek
https://ula.org.ua/255-programi-proekti/3582-kultura-akademichnoi-dobrochesnosti-rol-bibliotek
https://academiq.org.ua/
http://bibliosynergy.ula.org.ua/index.php/pro-proekt
http://bibliosynergy.ula.org.ua/index.php/pro-proekt


 Полтав. держ мед.  ун-ту,  

Тернопіл. нац. мед. ун-ту  

імені І. Я. Горбачевського,  

Харків. нац. мед. ун-ту, Нац. фарм. ун-ту,  

Буковин. держ. мед. ун-ту (м.Чернівці) 

 

Зведені бібліотечні 

каталоги міст України 
(Миколаєва, Харкова, 

Львова, Тернополя, 

Києва, Рівного) 

http://ush.com.ua/ 

 

 

 

На базі Українського 

фондового дому   

(м. Київ)  

Б-ки ЗВО:  

Київ: Нац. авіац. ун-ту,  

Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, 

Нац. ун-ту фіз. вих. і спорту Укр.,  

Київ. нац. ун-ту культ. і мист.,  

Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка,  

Нац. акад. керівних кадрів культ. і мист., 

Нац. акад. образ. мист. і арх.,  

Львів: Нац. ун-ту "Львівська політехніка",  

Нац. лісотех. ун-ту України,   

Укр. акад. друкарства, 

Миколаїв: Миколаїв. нац. ун-ту   

імені В. О. Сухомлинського,  

Миколаїв. нац. аграр. ун-ту,  

Нац. ун-ту кораблебуд. імені адмірала Макарова, 

Нац. ун-ту водного госп. та природокорист.  

(м. Рівне), 

Тернопіль: Тернопіл. нац. пед. ун-ту  

імені Володимира Гнатюка,  

Західноукр. нац. ун-ту,  

Тернопіл. нац. техн. ун-ту імені Івана Пулюя, 

Харків: Харків. гуманітар.-пед. акад., 

Харків. держ. акад. культ, 

Харків. держ. ун-ту харч. та торг.,  

Харків. нац. мед. ун-ту,  

Нац. аерокосм. ун-ту імені М. Є. Жуковського 

"ХАІ", Харків. нац. ун-ту радіоелектр.,  

Харків. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди,  

Харків. нац. екон. ун-ту імені Семена Кузнеця 

 

Проєкт корпоративної 

каталогізації (ПКК) 

"Придніпровський 

корпоративний каталог" 

https://www.libr.dp.ua/pkk1.ht

ml 

На базі Дніпропетровської 

обласної універсальної 

наукової бібліотеки  

імені Первоучителів 

слов’янських  Кирила і 

Мефодія 

Б-ки ЗВО:  

Дніпр. нац. ун-ту імені Олеся Гончара,  

Київ. нац. ун-ту технол. та дизайну,  

Нац. техн. ун-ту "ХПІ" (м. Харків) 

"Центрально-Український 

Кооперативний Каталог" 
(ЦУКК)  

https://library.kr.ua/cucc/ ; 

 

http://www.library.kr.ua/cgi-

in/newcucc/browse.cgi   

 

Модератор - 

Обласна універсальна 

наукова бібліотека  

ім. Д. І.Чижевського  

(м. Кропивницький) 

Б-ки  ЗВО: 

Вінниц. держ. пед. ун-ту імені Михайла 

Коцюбинського,  

Центральноукр. нац. техн. ун-ту  

(м. Кропивницький),  

Чернів. нац. ун-ту імені Юрія Федьковича 

LIBRARIA  - архів 

української періодики 

онлайн  

https://libraria.ua 

 

На базі  ПП "Архівні 

інформаційні системи"  

(м. Київ)  

Б-ки ЗВО:  

НБ Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 

Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна  

   

   

http://ush.com.ua/
https://www.libr.dp.ua/pkk1.html
https://www.libr.dp.ua/pkk1.html
https://library.kr.ua/cucc/
http://www.library.kr.ua/cgi-in/newcucc/browse.cgi
http://www.library.kr.ua/cgi-in/newcucc/browse.cgi
https://libraria.ua/


КИЇВСЬКА ЗОНА 

Громадська організація 

"Асоціація бібліотек 

Вінниччини" 

https://abv.vn.ua/ 

 

На базі 

Вінницької обласної 

універсальної наукової 

бібліотеки  

ім. К А.Тімірязєва 

 

Б-ки ЗВО:  

Вінниц. нац. техн. ун-ту, Вінниц. держ. пед. ун-ту 

імені Михайла Коцюбинського 

"Зведений регіональний 

краєзнавчий каталог" 

https://library.vn.ua/e-

library/katalog/zvedenij-

katalog-2021 

 

Координатор -  

Вінницька обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

ім. К.А.Тімірязєва 

Б-ки ЗВО:  

Вінниц. нац. техн. ун-ту, Вінниц. держ. пед. ун-ту 

імені Михайла Коцюбинського,  

Вінниц. нац. аграр. ун-ту, Вінниц. торг.-екон.  

ін-ту Київ. нац. торг.-екон. ун-ту,  

Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова,  

Донец. нац. ун-ту імені Василя Стуса 

 

"Зведений  електронний  

каталог 

Хмельницької області" 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_

zk/page_lib.php 

 

На базі  НБ  Хмельницького 

національного ун-ту  

 

Б-ки ЗВО: 

Кам`янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка, 

Хмельниц. гуманітар.-пед. акад.,  

Хмельниц. нац. ун-ту  

 

БД "Науковці 

Хмельниччини" 

(краєзнавчий інформ. 

ресурс) 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_

bibliograf_php/page_lib.php 

На базі  НБ Хмельницького 

національного 

ун-ту 

  

 

Б-ки  ЗВО Хмельницької області: 

Хмельниц. нац. ун-ту,  

Кам`янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка, 

Поділ. держ. аграр.-техн. ун-ту, 

Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., 

Хмельн. ун-ту упр. і права імені Леоніда Юзькова 

 

БД "Наукові видання ЗВО 

Хмельницької області" 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_

vnz_gz/page_lib.php 

На баз НБ  Хмельницького 

національного 

ун-ту 

Б-ки  ЗВО Хмельницької області:  

Хмельниц. нац. ун-ту,  

Кам`янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка, 

Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., 

Хмельн. ун-ту упр. і права імені Леоніда Юзькова 

 

   

ЛЬВІВСЬКА ЗОНА   

"Електронний архів 

українського визвольного 

руху"  
https://avr.org.ua 

 

Проєкт Центру досліджень 

визвольного руху (Київ-

Львів)  

НБ Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка 

 

Міський медіаархів 

Центру міської історії 

https://uma.lvivcenter.org/uk/

maps?collections%5B91%5D=

%20135&places%5B92%5D=

99 

 

Центр міської історії  

(м. Львів) 

НБ Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка 

 

"Електронна бібліотека 

краєзнавчих видань 

Тернопільскої області" 

https://irbis.library.te.ua/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.ex

e?LNG=uk&C21COM=F&I21

DBN=KRAEZ&P21DBN=KR

AEZ&S21FMT=&S21ALL=&

Z21ID=&S21CNR 

На базі  

Тернопільської обласної 

універсальної наукової 

бібліотеки 

 

НБ Тернопіл. нац. пед. ун-ту імені Володимира 

Гнатюка 

 

https://abv.vn.ua/
https://abv.vn.ua/
https://abv.vn.ua/
https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2021
https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2021
https://library.vn.ua/e-library/katalog/zvedenij-katalog-2021
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_zk/page_lib.php
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_zk/page_lib.php
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_bibliograf_php/page_lib.php
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_bibliograf_php/page_lib.php
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_vnz_gz/page_lib.php
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_vnz_gz/page_lib.php
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfo5Tdy7H0AhWN-ioKHX02BjIQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Favr.org.ua%2F&usg=AOvVaw2HU3eKOem7gmFQ3OEW61E_
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfo5Tdy7H0AhWN-ioKHX02BjIQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Favr.org.ua%2F&usg=AOvVaw2HU3eKOem7gmFQ3OEW61E_
https://uma.lvivcenter.org/uk/maps?collections%5B91%5D=%20135&places%5B92%5D=99
https://uma.lvivcenter.org/uk/maps?collections%5B91%5D=%20135&places%5B92%5D=99
https://uma.lvivcenter.org/uk/maps?collections%5B91%5D=%20135&places%5B92%5D=99
https://uma.lvivcenter.org/uk/maps?collections%5B91%5D=%20135&places%5B92%5D=99
https://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=KRAEZ&P21DBN=KRAEZ&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
https://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=KRAEZ&P21DBN=KRAEZ&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
https://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=KRAEZ&P21DBN=KRAEZ&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
https://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=KRAEZ&P21DBN=KRAEZ&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
https://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=KRAEZ&P21DBN=KRAEZ&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
https://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=KRAEZ&P21DBN=KRAEZ&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR


 

"Зведена картотека 

періодичних видань  

м. Тернополя" 

https://library.te.ua/resursi/kata

logue/katalogue_period/zhurna

li/ 

 

На базі:  

Тернопільської обласної 

універсальної наукової 

бібліотеки,Тернопільської 

обласної бібліотеки для 

дітей, Тернопільської 

обласної біблiотеки для 

молоді, Тернопільської 

обласної наукової медичної 

бібліотеки  

 

Б-ки ЗВО:  

Західноукр. нац. ун-ту, 

Тернопіл. нац. мед. ун-ту  

імені І. Я. Горбачевського,  

Тернопіл. нац. пед. ун-ту  

імені Володимира Гнатюка, 

Тернопіл. нац. техн. ун-ту імені Івана Пулюя  

 

 

"Краєзнавча картотека  

м. Чернівці" (Буковина) 

(обмін аналітичними 

описами статей краєзнавчого 

характеру) 

http://www.library.cv.ua/katal

ogi 

 

Засновники (координатор) 

проєкту: 

НБ Чернівецького 

національного ун-ту імені 

Юрія Федьковича, 

Чернівецька обласна 

універсальна наукова 

бібліотека  

ім. Михайла Івасюка 

 

НБ Чернів. нац. ун-ту імені Юрія Федьковича 

   

ОДЕСЬКА ЗОНА   

"Корпоративна база даних 

періодики")      

http://lib.zsmu.edu.ua/p_korpo

ratyvna_baza_danyh_periodyk

y.html 

 

Координатор - 

НБ Національного ун-ту 

"Запорізька політехніка" 

 

Б-ки ЗВО: 

Запоріжжя: Нац. ун-ту "Запорізька політехніка", 

Запоріз. нац. ун-ту,  Запоріз. держ. мед. ун-ту 

"Корпоративна база даних 

рідкісних та цінних 

видань"    

http://lib.zsmu.edu.ua/p_korpo

ratyvna_baza_danyh_ridkisny

h_vydan.html 

 

Засновник (координатор) 

проєкту - 

НБ Національного ун-ту 

"Запорізька політехніка" 

 

Б-ки ЗВО: 

Запоріжжя: Нац. ун-ту "Запорізька політехніка", 

Запоріз. нац. ун-ту,  Запоріз. держ. мед. ун-ту 

"Корпоративний каталог  

періодичних 

видань"  
http://lib.nuos.edu.ua/спільні-

проекти/ 

 

Координатор проєкту –  

НБ Національного ун-ту 

кораблебудування імені 

адмірала  Макарова 

Б-ки: ЗВО:  

Миколаїв: Нац. ун-ту кораблебуд. 

імені адмірала  Макарова, Миколаїв. нац. ун-ту 

імені В. О. Сухомлинського,  

Миколаїв. нац. аграр. ун-ту, Чорномор. нац. ун-ту 

імені Петра Могили  

 

Зведений електронний 

каталог бібліотек  

м. Миколаєва 

http://e-catalog.mk.ua/ 

 

Миколаївська обласна 

бібліотечна асоціація 

 

Б-ки ЗВО: 

Миколаїв. нац. ун-ту імені В. О. Сухомлинського 

Зведений каталог 

періодичних видань 

Херсонського ТО  

сільськогосподарських 

бібліотек  

http://www.ksau.kherson.ua/nn

b/pervid.html 

Координатор проєкту –  

НБ Херсонського 

державного аграрно-

економічного ун-ту 

 

 

 

НБ Херсон. держ. аграр.-екон. ун-ту 

  

 

   

https://library.te.ua/resursi/katalogue/katalogue_period/zhurnali/
https://library.te.ua/resursi/katalogue/katalogue_period/zhurnali/
https://library.te.ua/resursi/katalogue/katalogue_period/zhurnali/
http://www.library.cv.ua/katalogi
http://www.library.cv.ua/katalogi
http://lib.zsmu.edu.ua/p_korporatyvna_baza_danyh_periodyky.html
http://lib.zsmu.edu.ua/p_korporatyvna_baza_danyh_periodyky.html
http://lib.zsmu.edu.ua/p_korporatyvna_baza_danyh_periodyky.html
http://lib.zsmu.edu.ua/p_korporatyvna_baza_danyh_ridkisnyh_vydan.html
http://lib.zsmu.edu.ua/p_korporatyvna_baza_danyh_ridkisnyh_vydan.html
http://lib.zsmu.edu.ua/p_korporatyvna_baza_danyh_ridkisnyh_vydan.html
http://lib.nuos.edu.ua/спільні-проекти/
http://lib.nuos.edu.ua/спільні-проекти/
http://e-catalog.mk.ua/
http://www.ksau.kherson.ua/nnb/pervid.html
http://www.ksau.kherson.ua/nnb/pervid.html


ХАРКІВСЬКА ЗОНА   

Проєкт "Бібліотечна 

енциклопедія 

Харківщини" 

https://libenc.korolenko.khark

ov.com/ 

 

 

Керівник проекту - 

Харківська державна 

наукова бібліотека  

імені В. Г. Короленка  

 

Б-ки ЗВО  

Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна,  

Нац. юрид. ун-ту імені Ярослава Мудрого,  

Укр. інж.-пед. акад., Харків. нац. мед. ун-ту, 

Харків. держ. акад. культ.,  

Держ. біотехнол. ун-ту,  

Харків. нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва, 

Харків. нац. ун-ту радіоелектр. 

 

Проєкт  

"Метабібліографія 

Харківщини" 

https://korolenko.kharkov.com

/proekty-ta-granty/10.html 
 

Керівник проєкту - 

Харківська державна 

наукова бібліотека  

імені В. Г. Короленка  

 

Б-ки ЗВО:  

Харків: Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна,  

Нац. юрид. ун-ту імені Ярослава Мудрого,  

Укр. інж.-пед. акад. 

Проєкт  

"Єдина картка читача 

бібліотек ЗВО Харкова" 
http://www-

library.univer.kharkov.ua/ukr; 

 

http://www-

library.univer.kharkov.ua/page

s/card/scr_27ukr.pdf 

 

На базі  

ЦНБ Харківського 

національного ун-ту  

імені В. Н. Каразіна  

 

Б-ки ЗВО:   

бібліотеки  ЗВО м. Харкова 

 

Проєкт 

 "e-Scriptorium" 

(електронний архів 

рідкісних видань і 

рукописів для науки та 

освіти) 

http://escriptorium.univer.khar

kov.ua/ 

 

На базі  

ЦНБ Харківського 

національного ун-ту  

імені В. Н. Каразіна  

 

Б-ки ЗВО: 

Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна,  

Харків. нац. ун-ту радіоелектр.,  

Харків. нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва 

Проєкт "Зведений каталог 

періодичних видань, 

передплачених 

бібліотеками ЗВО  

м. Харкова" 

http://www-

library.univer.kharkov.ua/ukr/  

 

http://www-

library.univer.kharkov.ua/page

s/bibliography/catalog_summa

ry/list_libraries_s-catalog_II-

2021.pdf 

 

 

 

 

На базі  

ЦНБ Харківського 

національного ун-ту  

імені В. Н. Каразіна 

 

Б-ки ЗВО:   

Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна,  

Нац. юрид. ун-ту імені Ярослава Мудрого, 

Харків. держ. акад. культ., 

Держ. біотехнол. ун-ту, Комун. закл. "Харків. 

гуманітар.-пед. акад." Харків. обл. ради, 

Укр. інж.-пед. акад., Харків. нац. мед. ун-ту, 

Харків. держ. акад. фіз. культ., Нац. фарм. ун-ту, 

Нац. техн. ун-ту "ХПІ", Харків. нац. пед. ун-ту 

імені Г. С. Сковороди, Нац. аерокосм. ун-ту  

ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", Укр. держ. ун-ту 

залізн. трансп., Харків. нац. ун-ту радіоелектр.,  

Харків. нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва, 

Харків. нац. економ. ун-ту імені Семена Кузнеця, 

Нац. ун-ту цивіл. захисту України,  

Харків. нац. авто-дор. ун-ту,  

Харків. нац. ун-ту міськ. госп.  

імені О. М. Бекетова, Харків. нац. ун-ту мист. 

імені І. П. Котляревського 

 

   

   

https://libenc.korolenko.kharkov.com/
https://libenc.korolenko.kharkov.com/
https://korolenko.kharkov.com/proekty-ta-granty/10.html
https://korolenko.kharkov.com/proekty-ta-granty/10.html
http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr
http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr
http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/card/scr_27ukr.pdf
http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/card/scr_27ukr.pdf
http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/card/scr_27ukr.pdf
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/
http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/
http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/
http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/catalog_summary/list_libraries_s-catalog_II-2021.pdf
http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/catalog_summary/list_libraries_s-catalog_II-2021.pdf
http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/catalog_summary/list_libraries_s-catalog_II-2021.pdf
http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/catalog_summary/list_libraries_s-catalog_II-2021.pdf
http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/catalog_summary/list_libraries_s-catalog_II-2021.pdf


Проєкт 

"Зведений каталог 

періодичних видань, що 

надійшли до провідних 

бібліотек м. Харкова" 

http://91.222.248.189/CGI/irbi

s64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG

=uk&C21COM=F&I21DBN=

SVD11&P21DBN=SVD11&S

21FMT=&S21ALL=&Z21ID=

&S21CNR= 

 

На базі  

Харківської державної 

наукової бібліотеки  

імені В. Г. Короленка. 

 

 

 

 

 

 

 

Б-ки ЗВО:  

Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна,  

Нац. юр. ун-ту імені Ярослава Мудрого,  

Харків. нац. ун-ту радіоелектр.,  

Держ. біотехнол. ун-ту, Укр. інж.-пед. акад., 

Харків. нац. авто-дор. ун-ту 

Проєкт "Соціальні 

комунікації: зведений 

каталог надходжень до 

бібліотек Харкова" 

http://91.222.248.189/CGI/irbi

s64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG

=&C21COM=F&I21DBN=SC

OM&P21DBN=SCOM&S21F

MT=&S21ALL=&Z21ID=&S

21CNR= 

 

На базі  

Харківської державної 

наукової бібліотеки  

імені В. Г. Короленка 

 

Б-ки ЗВО: 

Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна, 

Нац. юр. ун-ту імені Ярослава Мудрого, 

Харків. нац. ун-ту радіоелектр. 

Проєкт  "Електронний 

архів оцифрованих 

періодичних 

видань Центральної 

наукової бібліотеки ХНУ 

імені В. Н. Каразіна 

KARAZIN.Back2News" 

http://karazin.back2news.org/ 

 

Фонд культури та інновацій 

FUTURA, ЦНБ Харківського 

національного університету 

імені В. Н. Каразіна та  

компанія «Цифрова країна» 

за підтримки Українського 

культурного фонду 

 

ЦНБ Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна 

"Школа бібліотечного 

журналіста" 

http://journalist-

library.blogspot.com/ 

 

На базі  

Харківської державної 

наукової бібліотеки  

імені В. Г. Короленка 

НБ Харків. нац. мед. ун-ту 

Проєкт "Бібліотечна 

енциклопедія 

Харківщини" 

https://libenc.korolenko.khark

ov.com 

 

На базі  

Харківської державної 

наукової бібліотеки  

імені В. Г. Короленка 

Б-ки ЗВО:  

Харків. нац. мед. ун-ту,  

Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна, 

Нац. юр. ун-ту імені Ярослава Мудрого,   

Харків. нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва,  

Харків. нац. ун-ту радіоелектр. 

 

Проєкт "Бібліотекознавець 

Л. Б. Хавкіна поза часом і 

кордоном" 

https://ru.calameo.com/read/00

5241055859178ec7084 
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