
Теми наукових розробок 

бібліотек закладів вищої освіти України 

(за 2021 р.) 
 

ДОНЕЦЬКА ЗОНА 

   Назва бібліотеки                                      Тема 

НБ Маріупольського  

державного 

університету 

  Фахова підготовка в галузі інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи в умовах реалізації 

стратегії сталого розвитку українського суспільства 

(0119U1315) разом з кафедрою інформаційної 

діяльності  

 

  

КИЇВСЬКА ЗОНА 

   Назва бібліотеки                                       Тема 

 

НБ Вінницького 

національного 

медичного 

університету  

імені М. І. Пирогова  

1.Проєкт «Пам’ять університету» 

2.Підготовка видання «Нарис з історії бібліотеки 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова» 

3.Цінні надбання у фонді Наукової бібліотеки ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова 

4. Медицина в мистецтві та художній літературі 

5. Видання «Війна пройшлась по їхніх долях» 

НТБ Вінницького 

національного   

технічного 

університету 

1. Науку творять обрані 

2. Вінниччина: історія, сьогодення, майбутнє 

НБ Українського 

державного  

університету науки і 

технологій (м. Дніпро) 

 

Інноваційні підходи університетських бібліотек до 

задоволення потреб дистанційних спільнот 

 

 

НБ Державного 

податкового 

університету 

(м. Ірпінь) 

Професори і доктори наук Університету ДФС України 

(1921-2021). До 100-річчя університету 

Бібліотека Кам'янець-

Подільського 

національного 

університету 

імені Івана Огієнка 

1.Бібліотечне краєзнавство 

2.Вивчення історії бібліотечної справи 

3.Читальний зал історичного факультету КПНУ  

 ім. І. Огієнка: історія та сьогодення 

НБ Подільського 

державного аграрно-

технічного 

університету  

(м. Кам'янець-

Подільський) 

Вони очолювали бібліотеку  (історії розвитку 

бібліотеки університету) 

 



НБ 

ім. М. Максимовича 

Київського 

національного 

університету 

імені Тараса Шевченка 

 

1.Оцифровування рідкісних та цінних видань як 

складова вивчення, збереження, використання фондів 

НБ ім. М. Максимовича Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

2.Розвиток підходів індексування інформаційних 

ресурсів в контексті здійснення наукового опрацювання 

документів 

3.Використання можливостей бібліометрії для 

моніторингу ефективності дослідницької роботи 

НТБ Національного 

авіаційного 

університету  

(м. Київ) 

 

1. Розробка нових модулів системи «Довідка НТБ» для 

моніторингу діяльності співробітників НТБ, відділів та 

бібліотеки в цілому 

2. Оновлення та модернізація системи «Наукові 

рейтинги викладачів НАУ» 

3. Розробка, створення та модернізація каталогу тем 

«Наукові праці викладачів НАУ» інтерфейсу пошукової 

системи НТБ НАУ 

4. Проведення соціологічного дослідження «Якість 

інформаційно-бібліотечного обслуговування 

користувачів НТБ НАУ». Аналіз соціологічного 

дослідження з використанням принципів TQM 

НБ імені  М.В. Довнар-

Запольського ДВНЗ 

«Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима  Гетьмана»   

1.Створення електронних інформаційних ресурсів : 

«Б. Г. Курц – перший український китаєзнавець, 

професор Київського комерційного інституту/Інституту 

народного господарства» 

2.Літопис КНЕУ 

НТБ ім. Г. І. Денисенка 

НТУУ «Київський 

політехнічний інститут 

імені Ігоря 

Сікорського» 

     1. Проблеми стратегічного управління бібліотекою 2. 

 2. Особливості створення бібліографічних даних  згідно 

правил RDA (Опис ресурсу та доступ)  

 3. Стан та тенденції розвитку сучасних міжнародних 

стандартів створення електронних каталогів 

 4.Особливості фонду рідкісних та цінних документів 

бібліотеки  

5.Історія формування фонду бібліотеки  

 6.Проблеми інформаційної грамотності дослідника  

НБ Національного 

університету «Києво-

Могилянська 

академія» (м. Київ)  

1.Києво-Могилянська академія : історія та сучасність 

(джерелознавчі дослідження) 

2.Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в 

бібліотеці 

Бібліотека імені 

академіка 

М. О. Лавровського 
Ніжинського державного 

університету  імені  

Миколи Гоголя 

 

 

Історія бібліотеки Ніжинської вищої школи 

 



НБ Хмельницького 

національного 

університету  

 

1.Оптимізація ресурсів бібліотеки університету 

2.Дослідження історії бібліотек Хмельницької області 

Бібліотека 

Хмельницької 

гуманітарно-

педагогічної академії 

 

Дослідження історії бібліотеки гуманітарно-

педагогічної академії 

НБ імені  

Михайла 

Максимовича 

Черкаського 

національного 

університету імені 

Богдана 

Хмельницького 

 

1.Біобібліографія вчених ЧНУ імені Богдана 

Хмельницького 

2.Прес-моніторинг інформації про Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького 

3.Подвижники духу: відомі діячі освіти, науки, 

літератури та мистецтва 

4.Історія Черкаського краю 

5.Освітянська історія Черкащини 

НБ Національного 

університету  

«Чернігівський 

колегіум імені  

Т. Г. Шевченка» 

 

1.Вступ до спеціальності 

2.Етнопедагогіка 

3.Теорія та методика співпраці ЗДО з родинами 

 

 

ЛЬВІВСЬКА ЗОНА 

   Назва бібліотеки                                 Тема 

 

Бібліотека 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету  

імені Івана Франка  

1.Адам Войтюк (До 90-річчя від дня народження) 

2.Зенон Гузар (До 90-річчя від дня народження) 

3.Микола Зимомря (До 75-річчя від дня народження) 

4.Мирон Борецький (До 80-річчя від дня народження) 

 

НТБ Івано-

Франківського 

національного 

технічного 

університету нафти 

 і газу  

Друкований каталог із серії «Колекції фонду рідкісних 

видань науково-технічної бібліотеки. – Вип.2. Ч. 1 

«Найстаріші видання рідкісного фонду бібліотеки» 

НБ  ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника»  

(м. Івано-Франківськ) 

 

1.Науковці Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника : 

біобібліографічний аспект 

2.Фонд рідкісних видань Наукової бібліотеки 

Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника як частина історико-культурної 

спадщини України: проблематика та бібліографія 

 



НБ Львівського 

національного 

університету 

імені Івана Франка  

 

1.Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг 

Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

2.Академічна гуманітаристика ХІХ–ХХІ ст. у фондах 

Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка: бібліографічна 

евристика 

3. Європейська архівно-книжкова спадщина у фондах 

Наукової бібліотеки: політика відкритого доступу 

 

НБ Львівського 

національного 

медичного 

університету імені 

Данила Галицького 

 

1.Василь Стефаник в українському та світовому 

соціокультурному просторі (До 150-річчя від дня 

народження письменника).  

2.Життя як дослідження - науковий внесок у розвиток 

медичної науки академіка Дмитра Зербіно (на 

матеріалах бібліографічного видання до 90-річчя від 

дня народження).  

3.Особистості і час (до 125 річчя створення кафедри 

патологічної анатомії). 

4.Церква святих безсеребреників Косми і Дем'яна (До 

130-річчя храму).  

5.Юрій Митрофанович Панишко і медична 

бібліографістика.  

6.Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні 

науки (До 150-річчя від дня народження лауреата 

Нобелівської премії з фізіології та медицини (1919 р.) 

всесвітнього відомого бактеріолога та імунолога Жуля 

Борде). 

НТБ Національного 

університету  

«Львівська 

політехніка»  

1.Документальна пам’ять України. Книжкова культура 

Галичини: історія, джерельна база. 

2.Науково-бібліографічне опрацювання та розкриття 

фондів бібліотеки. 

3.Проблеми бібліотекознавства. 

4.Створення електронно-інформаційного середовища 

бібліотеки як наукової бази для інформаційного 

супроводу науково-дослідного та навчального процесів. 

НБ Львівського 

національного 

аграрного університету 

 (м. Дубляни) 

1.Історія аграрної освіти та науки в іменах 

2.Історико-книгознавчі дослідження фонду стародруків 

та рідкісних видань 

НБ Рівненського 

державного 

гуманітарного 

університету  

 

1.Паспортизація фонду рідкісних і цінних видань 

наукової бібліотеки РДГУ 

2.Історія РДГУ 



НБ Національного 

університету 

«Острозька академія» 

(м. Острог)  

 

1.Пріоритети щодо формування книжкових фондів та їх 

співвідношення із потребами та запитами 

професорсько-викладацького складу та студентів 

Національного університету «Острозька академія» 

2.Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-

комунікативних процесах : тенденції та перспективи 

 

НБ Тернопільського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Володимира Гнатюка 

 

Фонд рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки 

ТНПУ ім. В. Гнатюка як частина історико-культурної 

спадщини України 

 

НБ Чернівецького 

національного 

університету імені 

Юрія Федьковича   

 

Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд 

«Буковинензія» Наукової бібліотеки Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 

ОДЕСЬКА ЗОНА 

   Назва бібліотеки                                    Тема 

 

НБ Національного 

університeту 

«Запорізька 

політехніка» 

 

Рідкісні та цінні видання у фондах наукової бібліотеки 

НУ «Запорізька політехніка» 

Бібліотека 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Богдана 

Хмельницького 

1.Науково-ідеологічна спадщина Д. І. Донцова та 

історико-краєзнавчі пам’ятки Мелітопольщини 

2.Формування готовності майбутніх вчителів до 

реалізації національно-патріотичного виховання 

3.Соціокультурне середовище міста як синтез розвитку 

соціальної та культурної сфер життєдіяльності міської 

спільноти  

НБ Таврійського 

державного 

агротехнологічного 

університету 

імені 

Дмитра Моторного 

(м. Мелітополь)   

 

1.Цінні та рідкісні видання у фондах НБ: виявлення, 

вивчення та опис 

2.Наукові школи МІМСГ-ТДАТУ : історико-

бібліографічне дослідження 



НБ Національного 

університету 

кораблебудування 

імені адмірала 

Макарова  

(м. Миколаїв) 

 

 

1.Моніторинг публікаційної активності здобувачів 

наукових ступенів доктора, кандидата наук, phd  в НУК 

ім. адм. Макарова 

2.Бібліометричний аналіз публікацій науковців у 

журналах відкритого доступу як інструмент 

підвищення публікаційної активності вишу 

3.Моніторинг рівня сформованості медіаграмотності 

студентів 

4.Дослідження «Життя в екосистемі : ставлення 

здобувачів освіти до питань охорони довкілля» 

 

 

НБ Одеського 

національного 

університету імені  

І.І. Мечникова   

 

 

 

 

1.Дослідження: «Україніка. Видання типографії 

Фесенко в НБ ОНУ імені І. І. Мечникова» «Випускники 

ОНУ імені І. І. Мечникова : енциклопедичний 

довідник» 

2.Проєкт «Культурна спадщина та видатні постаті»  

3.Складання та пошук матеріалів до наукового проєкту 

«До ювілею Л. Українки» 

4.Складання та пошук матеріалів до наукового проєкту 

«До ювілею В. Стефаника» 

5.Науково-дослідна робота, результатом якої стали 

наукові публікації співробітників 

6.Дослідження історії української видавничої справи в 

Одесі к. ХІХ – поч. ХХ ст.: типографія Ю. І. Фесенка 

(1850–1926) 

7.Дослідження історії бібліотеки Рішельєвського ліцею 

(1815–1865) 

8.Дослідження французьких та польських стародруків з 

Воронцовського фонду 

9.Дослідження ролі власницьких ознак у вивченні 

«розпорошених» колекцій 

10.Дослідження архівного фонду особового 

походження філософа, доктора філософських наук, 

професора ОНУ А. І. Уйомова 

  

 

НТБ Національного 

університету «Одеська 

політехніка» 

 

1.Збір матеріалів до наукових біографій вчених БД 

«Вчені університету» (18 біографій) 

2.Збір матеріалів до наукових біобіографій А .А. 

Єфіменко, А. І. Казакова, М. Л. Варламова, В. П. 

Кишневського, Г. В. Земцова, П. А. Лінчевського 

3.Науково-пошукова робота по бібліографуванню 

матеріалів вчених-ювілярів університету (25 ювілярів) і 

їх розповсюдження в соціальних мережах та в 

віртуальному просторі 



Бібліотека Одеського 

національного 

медичного 

університету 

 

 

1.Науково-дослідна робота по біобібліографіі 

персоналій ОНМедУ  

2.Дослідження колекцій видань 18-початку 20 ст. 

Кроки великих постатей (Життєві шляхи, значні 

досягення та невідомі факти з життя видатних 

представників медичної науки. Союз медицини та 

мистецтва) 

 

НБ Національного 

університету «Одеська 

юридична академія»  

  

 

 

1.Веб-проєкт «Історія Одеської школи права» 

2.Наукометричний аналіз наукових праць вчених НУ 

«ОЮА» 

3.Біобібліографічні традиції юридичної науки України 

4.Педагогічні традиції Одещини у наукових 

дослідженнях НБ НУ «ОЮА»  

5.Світова релігійна спадщина у фондах НБ НУ «ОЮА» 

НТБ Одеського 

національного 

технологічного 

університету 

 

1.Діджиталізація роботи 

2.Особливості роботи з поколінням Z 

3.Алгоритми автоматизованого написання статей 

4.Соціальні наукові комунікації 

5.Інтерперабельність даних 

6.Типи публікацій. Як побудувати правильну ієрархію 

дослідження 

7.Бібліотечні нейронні мережі 

8.Складові наукометричної діяльності 

 

НБ Херсонського 

державного аграрно-

економічного 

університету 

 

Наукові основи інформаційно-бібліотечного 

забезпечення проведення наукових досліджень в галузі 

АПК 

 

НБ Херсонського 

державного 

університету 

 

Сучасні підходи до інформаційно-бібліотечного 

забезпечення наукових досліджень у вищих навчальних 

закладах України в контексті Європейського освітнього 

простору 

 

 

 

ХАРКІВСЬКА ЗОНА 

 

   Назва бібліотеки                                   Тема 

 

НБ Глухівського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Олександра Довженка 

НБ Глухівського національного педагогічного 

університету  імені Олександра Довженка : історія і 

сучасність  



Бібліотека імені  

М. А. Жовтобрюха 

Полтавського 

національного 

педагогічного 

університету 

імені В. Г. Короленка  

 

Історико-культурні книжкові колекції бібліотеки ПНПУ 

імені В. Г. Короленка 

 

НБ Сумського 

державного 

педагогічного 

університету  

імені  А. С. Макаренка 

 

Наукове бібліографування праць вчених СумДПУ імені 

А. С. Макаренка 

НБ Сумського 

національного 

аграрного університету 

 

Біобібліографія вчених Сумського НАУ 

ЦНБ Харківського 

національного 

університету імені  

В. Н. Каразіна 

 

1.Книгознавче дослідження фонду книжкових пам’яток 

ЦНБ: вивчення і розкриття провенієнцій – рукописних 

записів, маргіналій, екслібрисів, штемпелів, печаток  

2.Спадщина Івана Федоровича Барщевського в фондах 

Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. 

Каразіна 

3.Внесок дворян Харківського земства у розвиток 

бібліотечної справи Харківської губернії (кінець XIX- 

початок XX ст.) 

 

НБ Національного 

юридичного 

університету імені 

Ярослава Мудрого  

(м. Харків) 

 

 

1.Розвиток «Бібліотеки електронних копій раритетних 

видань» в рамках створення Наукового парку 

«Юракадемія» НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

2.Digital-проєкт Меморіальні індивідуальні книжкові 

колекції вчених НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

3.Юридичні колекції дисертацій ХІХ – початку ХХ ст. з 

бібліотечних зібрань НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

4.Особиста бібліотека академіка права, професора 

Василя Тація у фонді Наукової бібліотеки НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого 

 

НБ Державного 

біотехнологічного 

університету 

 (м. Харків) 

 

Дослідження колекції «Побутування книг» 

 

 

 


