
Теми наукових розробок
бібліотек закладів вищої освіти України

(станом на 2019 р.)

КИЇВСЬКА ЗОНА

Назва бібліотеки Тема Термін
виконання

НБ Вінницького нац. медичного
ун-ту ім. М.І. Пирогова

Підготовка видання "Нарис з історії бібліотеки
ВНМУ ім. М.І.Пирогова" до 2020 р.

«Пошук, відбір, атрибуція рідкісних і цінних
видань» до 2019 р.

«Війна пройшлась по їхніх долях» (ВНМУ в
період Другої світової війни) до 2019 р.

НТБ Вінницького
національного технічного
університету

«Науку творять обрані» 2018 -
«Вінниччина: історія, сьогодення,

майбутнє» 2018 -

НБ Дніпровського нац.
ун-ту імені Олеся Гончара
(м.Дніпро)

"Соціокультурні процеси в Наддніпрянській
Україні: питання теорії та методології історії"

держномер 0116U003311
"Актуальні проблеми цивілізаційного поступу

України у новий і новітній час (ХІХ- початок ХХІ
ст.): історія та історіографія"

держреєстраційний номер 0119U100403.

НБ Дніпровського держ.
аграрно-економічного
університету  (м.Дніпро)

«Роль бібліотеки в інформаційно-освітньому
просторі по формуванню загальнолюдських та

патріотичних цінностей»

«Розвиток аграрної освіти та книжкової
культури в Придніпровському регіоні:

історія, джерельна база»
НТБ Дніпропетровського нац.
ун-ту залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна
(м.Дніпро)

«Обмін знаннями в галузі технічних наук :
бібліотечно-інформаційний аспект»

(№ ДР 0117 U004393)
2017-2019

Бібліотека Житомирського
держ. ун-ту імені
Івана Франка

«Історія бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка»

НБ  Університету державної
фіскальної  служби  України
(м.Ірпінь)

«Роль бібліотеки у формуванні екологічної
свідомості молоді» 2018

«Значення інформаційних технологій у
формуванні високої культури безпеки» 2018 -

Бібліотека Кам'янець-
Подільського нац. ун-ту
імені Івана Огієнка

«Удосконалення процесу формування і
використання електронного інформаційного

ресурсу»

«Удосконалення форм і методів бібліографічного
інформування користувачів»

«Краєзнавча діяльність бібліотеки університету»
(Бібліотечне краєзнавство)

«Вивчення історії бібліотечної справи»
«Читальний зал історичного факультету КПНУ ім.

І. Огієнка: історія та сьогодення»



НБ Подільського держ.
аграрно-технічного ун-ту
(м. Кам'янець-Подільський)

«Вони очолювали бібліотеку»  (історії розвитку
бібліотеки університету)» 2017

НБ ім. М. Максимовича
Київського нац. ун-ту
імені Тараса Шевченка

«Оцифрування рідкісних та цінних видань як
складова вивчення, збереження, використання

фондів НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса
Шевченка»

довгостроковий

«Творча спадщина М.О.Максимовича у фондах НБ
ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка» довгостроковий

«Розвиток підходів індексування інформаційних
ресурсів в контексті здійснення наукового

опрацювання документів»
довгостроковий

«Використання можливостей бібліометрії для
моніторингу ефективності дослідницької роботи» довгостроковий

НТБ Національного авіаційного
університету (м.Київ)

«Модернізація та наповнення системи «Наукова
періодика Національного авіаційного

університету»
«Наукові конференції Національного авіаційного

університету». Просування наукових журналів
НАУ у світових наукометричних базах даних

2016 – .

Створення та наповнення системи «Конференції
НАУ». Індексування матеріалів конференції у

міжнародних бібліографічних базах даних
«Модернізація  комп’ютерної системи оцінювання

наукометричних показників науковців
Національного авіаційного університету»

2016 – .

«Модернізація, наповнення та забезпечення роботи
системи «Інституційний репозитарій

Національного авіаційного університету»
2016 – .

«Модернизація сучасної системи рейтингово
оцінювання наукових співробітників університету,

спрямованої на безперервне підвищення якості
актуальних наукових досліджень»

2017 -

Бібліотека імені.М. В. Довнар-
Запольського ДВНЗ «Київський
національний економічний ун-т
імені Вадима Гетьмана»

Створення електронних інформаційних ресурсів:
- "Економічна думка України: матеріали до

наукових біографій";
- "Економічна історія України: документи та

матеріали";
- «Історія економічної теорії: біобібліографічний

аспект (від античності до ХХ ст.»;
-«Літопис КНЕУ»

- «М. В. Довнар-Запольський – фундатор
Київського комерційного інституту»

2016 –

2019

НТБ ім. Г.І.Денисенка НТУУ
"Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського"

«Формування інформаційної культури дослідника»
«Біобібліографія ректорів КПІ ім.Ігоря

Сікорського»
«Авторитетні файли на імена викладачів КПІ ім.

Ігоря Сікорського та авторів книг Відділу
рідкісних та цінних видань Бібліотеки».

«Застосування комунікативного формату MARC
21 для бібліографічних даних із урахуванням

стандарту RDA»
«Колекції фонду рідкісних і цінних видань НТБ ім.

Г.І. Денисенка, як складова національної
спадщини»

Дослідження рідкісних і цінних фондів



НБ Національного
пед.університету імені
М.П.Драгоманова (м.Київ)

Українсько-латвійський проект «Іммігранти у
суспільстві: виклики для освіти» 2018 -.

НБ НУ «Києво-Могилянська
академія» (м.Київ)

«Києво-Могилянська академія:
історія та сучасність» (джерелознавчі

дослідження)
«Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в

бібліотеці.»
НТБ Національного ун-ту
харчових технологій (м.Київ)

«Відкриті електронні ресурси.Інституційні
депозитарії ВНЗ» довгостроковий

НБ Уманського нац. ун-ту
садівництва

«Науковці Уманського національного університету
садівництва: біобібліографічний аспект» (ДРН

0115 U 002789)
«Фонд рідкісної книги Наукової бібліотеки

Уманського національного університету
садівництва» (ДРН 0115 U 002788)

НБ Хмельницького нац.
університету

«Оптимізація ресурсів бібліотеки університету»

«Дослідження історії бібліотек Хмельницької
області»

НБ ім. М. Максимовича
Черкаського національного
університету
ім. Б. Хмельницького

Історія Золотоніського району
Персоналії духовної історії України
Повсякденне життя селянства в добу

революційних потрясінь

НБ Національного
університету «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г. Шевченка

"Професійний розвиток майбутніх фахівців
початкової освіти в умовах інформаційно-

освітнього середовища"
.

"Самоосвіта вчителя початкової школи"
"Тренінг особистісно-професійного розвитку"
«Професійний розвиток майбутніх  фахівців у

галузі дошкільної та початкової  освіти  в умовах
інформаційно-освітнього середовища»

ЛЬВІВСЬКА ЗОНА
Назва бібліотеки Тема Термін виконання

Бібліотека Дрогобицького держ.
пед. ун-ту імені Івана Франка

«Життя і діяльність Бруно Шульца»

НТБ Івано-Франківського нац.
технічного ун-ту нафти і газу

«Аналіз впливу використання технології
HTML5 у веб-сервісах бібліотеки» 2018 -

«Вивчення колекції українських видань
рідкісного фонду науково-технічної
бібліотеки»

2018 -

«Богдан Ясінський : біобібліографічна розвідка
(до 95-річчя від дня народження українського
бібліографа, книгознавця, громадського діяча)»

2018 -

НБ  ДВНЗ «Прикарпатський
нац. ун-т імені Василя
Стефаника» (м.Івано-
Франківськ)

«Науковці Прикарпатського Національного
університету: біобібліографічний аспект» (№
реєстр.0113и007857)

01.01.2013 –
01.12.2017 рр.

«Фонд рідкісної книги: його проблематика та
бібліографія»

НБ Львівського нац. ун-ту
імені Івана Франка

Об’єкт, що становить національне надбання:
«Фонд рукописних, стародрукованих та
рідкісних книг Наукової бібліотеки
Львівського національного університету імені
Івана Франка»
“Біобібліографічні контексти розвитку
інтелектуального простору Львова”



«Формування фонду періодичних видань
Наукової бібліотеки Львівського
національного університету імені Івана Франка
(XVIIІ ст. – 1945 р.)»; номер державної
реєстрації роботи: № ДР 0114U004244

2014-2018 .

НБ Львівського
національного медичного
університету імені
Д. Галицького

«Історія української медицини в датах та
іменах: Вільчинський Тадеуш – засновник
кафедри фармакогнозії і ботаніки та
ботанічного саду. До 130 - річчя від дня
народження»
«Народна лічниця імені Митрополита Андрея
Шептицького. До 115-ої річниці від дня
заснування»
«Михайло Кос – військовий лікар, науковець,
громадський діяч»

НТБ Національного універ-
ситету  "Львівська
політехніка"

«Документальна пам'ять України. Книжкова
культура Галичини: історія, джерельна база»
«Науково-бібліографічне опрацювання та
розкриття фондів бібліотеки»
«Проблеми бібліотекознавства»
«Створення електронно-інформаційного
середовища бібліотеки як наукової бази для
інформаційного супроводу науково-дослідного
та навчального процесів»

Бібліотека Львівського
інституту економіки і туризму

«Дослідження проблематики історії
української еміграції в періодиці ХІХ-ХХ ст.»

Бібліотека Львівського
держ. ун-ту фіз.культури
ім. Івана Боберського

«Технологія залучення населення до
оздоровчої активності»

НБ Львівського нац. аграрного
ун-ту (м.Дубляни)
..

«Аграрна освіта і наука Східної Галичини в
іменах»
«Історико-книгознавчі дослідження

стародруків і рідкісних видань»
Бібліотека Мукачівського
державного університету

Проект "Інтерактивна карта Закарпаття"

«Історія бібліотечної справи: ключові аспекти»

НБ Рівненського держ.
гуманітарного ун-ту

«Паспортизація фонду рідкісних і цінних
видань наукової бібліотеки РДГУ» довгостроковий
«Історія РДГУ»

НБ Національного ун-ту
"Острозька академія"
(м.Острог)

«Пріоритети щодо формування книжкових
фондів та їх співвідношення із потребами та
запитами професорсько-викладацького складу
та студентів Національного університету
"Острозька академія"
«Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-
комунікативних процесах: тенденції та
перспективи»

2014-1018 .

НБ  Тернопільського нац.
педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка

«Фонд рідкісних і цінних видань наукової
бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка як частина
історико-культурної спадщини України»

НБ Чернівецького нац.
університету імені
Юрія Федьковича

«Фонд рукописів,  стародруків,рідкісних
видань та фонд «Буковинензія» Наукової
бібліотеки Чернівецького нац. університету
імені Юрія Федьковича»



ОДЕСЬКА ЗОНА

Назва бібліотеки Тема Термін
виконання

НБ ДВНЗ "Запорізький
національний університет"

«Інформаційні електронні бази даних  наукової
бібліотеки ЗНУ – важлива складова якісної
підготовки фахівців»

довгостроковий

НБ ДВНЗ «Запорізький нац.
технічний університет»

«Рідкісні та цінні видання у фондах наукової
бібліотеки ЗНТУ» 2012 -

«Електронний архів ЗНТУ: наповнення та
пропаганда» 2018 -

НБ Таврійського держ.
агротехнологічного ун-ту
(м.Мелітополь)

«Цінні та рідкісні видання у фондах НБ:
виявлення, вивчення та опис» 2012 -

«Наукові школи МІМСГ-ТДАТУ : історико-
бібліографічне дослідження» 2016 -

НБ Національного ун-ту
кораблебудування імені
адмірала Макарова
(м.Миколаїв)

«Дослідження результативності наукової та
науково-методичної діяльності Національного
університету кораблебудування імені адмірала
Макарова у сфері суднобудування та суміжних
галузях»

2018 --

«Соціологічне дослідження «Cтавлення вчених
НУК до наукометричних БД Scopus та Web of
Science».

2018 -

«Моніторинг з питань академічної
доброчесності» 2018 -

НБ Одеського нац. університету
імені І.І. Мечникова

«Випускники ОНУ імені І. І. Мечникова :
енциклопедичний словник»
«Польські cтародруки з колекцій
університетської бібліотеки»
«Створення національної бібліографії України,
репертуару української книги»
«Історія розвитку математики в Одеському
національному університеті імені І.І.Мечникова.
«Юдаїка в Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І.
Мечникова»
«Історія кафедри української літератури
Одеського національного університету :
персоналії і факти»

«Путівник за історичними книжковими фондами
Наукової бібліотеки»

НТБ Одеського нац.
політехнічного ун-ту

Збір матеріалів по бібліографуванню історії
університету, наукових біографій вчених та
наповнення БД «Вчені ОНПУ»
- Збір матеріалів до  бібліографічних покажчиків
видатних науковців ОНПУ , а саме: Воїнов О.П.,
Ерайзер Л.М., Крічевська Є.Л., Мокрицький
В.А., Оборський Г.О.

довгостроковий

Бібліотека Одеського держ.
медичного університету

«Науково-дослідна робота по біобібліографіі
персоналій ОНМедУ»
«Створення та розвиток Корпоративної
бібліотечно-інформаційної мережі з
використанням науково-бібліографічних методів
індексування документів»
«Кроки великих постатей" (Життєві шляхи,
значні досягення та невідомі факти з життя
видатних представників медичної науки. Союз
медицини та містецтва)
«Дослідження колекцій видань дореволюційного
періоду»



НБ Національного ун-ту
«Одеська юридична академія»

«Одеська школа права»
«Бібліотека сучасної правової думки в Україні»

«Наукометричний аналіз наукових праць
вчених НУ «ОЮА» 2018 -

НТБ Одеської національної
академії харчових технологій

«Основні засади при захисті     персональних
даних» 2018 -

«Універсальні моделі даних» 2018 -
«Трансформація бібліотечних установ у
цифровому світі» 2018 -

«Маркетингова  складова популяризації
наукових доробків» 2018 -

«Розробка стандартизованої інформаційно-
управляючої системи для бібліотечного фонду» 2018 -

«Implementation of a Standardized Information
Management System into Activity of Scientific and
Technical Library»

2018 -

НБ Херсонського держ.
аграрного університету

«Наукові основи інформаційно-бібліотечного
забезпечення проведення наукових досліджень в
галузі АПК»
(№ держреєстрації – 04(41.04), підтема:
«Удосконалення системи інформаційно-
бібліотечного обслуговування АПВ в Україні та
адаптація її для потреб трансферу інновацій» (№
держреєстрації – 04(41.04/89)

2013 -

НБ Херсонського держ.
університету

«Сучасні підходи до інформаційно-бібліотечного
забезпечення наукових досліджень у вищих
навчальних закладах України в контексті
Європейського освітнього простору»

ХАРКІВСЬКА ЗОНА

Назва бібліотеки Тема Термін
виконання

НБ Глухівського нац. пед. ун-ту
імені Олександра Довженка

«НБ Глухівського нац. педагогічного ун-ту
імені Олександра Довженка : історія і
сучасність»

НТБ Полтавського
нац.технічного ун-ту
імені Юрія Кондратюка

«Історія науково-технічної бібліотеки ПолтНТУ»

Бібліотека імені
М.А.Жовтобрюха  Полтавського
нац. пед. ун-ту
імені В. Г. Короленка

«Історико-культурні книжкові колекції
бібліотеки ПНПУ імені В.Г.Короленка:
формування, зберігання та популяризація»

2014 -

НБ Сумського держ. пед.
ун-ту імені А.С.Макаренка

«Наукове бібліографування праць вчених
СумДПУ імені А. С. Макаренка»

НБ Сумського нац. аграрного
університету «Біобібліографія вчених Сумського НАУ»

Центральна науковаї бібліотека
ХНУ імені В.Н. Каразіна»

«Книгознавче дослідження фонду книжкових
пам’яток ЦНБ: вивчення і розкриття
провенієнцій – рукописних записів, маргіналій,
екслібрисів, штемпелів, печаток»

2017 -2018

«Участь у корпоративному цифровому проекті
«Бібліотечна енциклопедія Харківщини» 2018

«Спадщина Івана Федоровича Барщевського в
фондах Центральної наукової бібліотеки ХНУ
імені В.Н. Каразіна»

2018

«Внесок дворян Харківського земства у
розвиток бібліотечної справи Харківської
губернії (кінець XIX- початок XX ст.)»

2018



НБ Нац. юридичного ун-ту імені
Ярослава Мудрого (м.Харків)

«Дослідження фондів рідкісних видань НБ
НЮУ ім. Ярослава Мудрого з метою входження
до Державного реєстру національного
культурного надбання «Скарбниця пам яток
українського права»

2016-2018

Бібліотека Харківського нац.
ун-ту міського господарства
імені О.М. Бекетова

«Невідомі сторінки життя та діяльності
академіка архітектури О.М.Бекетова»
«Комунальне господарство Харкова у роки
Другої світової війни»


