
                                                                   
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 
м. Київ 

 

20.01.2005         №27 

 

З метою вдосконалення методичного керівництва бібліотеками вищих 
навчальних закладів III та ІV рівнів акредитації 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Обов'язки методичного центру бібліотек університетів, академій і інститутів 

покласти на Наукову бібліотеку ім. М. Максимовича Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

2. Поділити бібліотеки вищих навчальних закладів за регіональною ознакою на 5 

зон: 

 

Донецька зона: Донецька, Луганська області 

Київська зона: 

м. Київ та Київська область, Вінницька, 

Дніпропетровська, Житомирська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернігівська області 

Львівська зона: 

Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Рівненська, Тернопільська, 

Чернівецька області 

Одеська зона: 
Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, 

Херсонська області, Автономна Республіка Крим 

Харківська зона: Харківська, Полтавська, Сумська області 

 

3. Затвердити Перелік бібліотек, на які покладено обов'язки зональних, 
обласних методичних центрів: 
 

Донецький національний технічний 

університет 

зональний, обласний 

методичний центр 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка 

зональний, обласний 

методичний центр 

Львівський національний університет імені 
Івана Франка 

зональний, обласний 

методичний центр 

Одеський національний університет ім. зональний, обласний 



І.І.Мечникова методичний центр 

Харківський національний університет імені 
В.Н.Каразіна 

зональний, обласний 

методичний центр 

Вінницький національний медичний 

університет імені М.І.Пирогова 
обласний методичний центр 

Дніпропетровський національний університет обласний методичний центр 

Житомирський державний технологічний 

університет 
обласний методичний центр 

Запорізький національний технічний 

університет 
обласний методичний центр 

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 
обласний методичний центр 

Кіровоградський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка 
обласний методичний центр 

Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля (м. Луганськ) 
обласний методичний центр 

Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова (м. Миколаїв) 
обласний методичний центр 

Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка 
обласний методичний центр 

Національний університет водного 

господарства та природокористування 

(М.Рівне) 

обласний методичний центр 

Севастопольський національний технічний 

університет 
обласний методичний центр 

Таврійський національний університет ім .В. І. 
Вернадського (м. Сімферополь) 

обласний методичний центр 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А.М.Макаренка 
обласний методичний центр 

Тернопільська академія народного 

господарства 
обласний методичний центр 

Херсонський державний університет обласний методичний центр 

Хмельницький національний університет обласний методичний центр 

Чернігівський державний педагогічний 

університет імені Т.Г.Шевченка 
обласний методичний центр 

 

4. Ректорам вищих навчальних закладів забезпечити необхідні умови для плідної 
роботи бібліотек, на які покладено обов'язки зональних, обласних методичних центрів. 

5. Науково-методичному центру вищої освіти (Левківський К.М.) постійно 

надавати методичним центрам організаційну та методичну допомогу. 

6. Наказ № 121 від 14.03.2001 р. визнати таким, що втратив чинність. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Департаменту вищої 
освіти (Болюбаш Я.Я.). 

 

 

 

Заступник міністра      М.Ф.Степко 
 


