Теми наукових розробок
бібліотек закладів вищої освіти України
(станом на 2018 рік)
ДОНЕЦЬКА ЗОНА
Назва бібліотеки
НБ Донбаського держ.
технічного ун-ту
(м. Лисичанськ)

Тема

Термін
виконання

«Модернізація системи обслуговування
користувачів бібліотеки ДонДТУ в умовах
запровадження новітніх технологій»

з 2015 р.

КИЇВСЬКА ЗОНА
Назва бібліотеки
НБ Вінницького нац.
медичного ун-ту
ім. М.І. Пирогова

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

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

НТБ Дніпропетровського
нац. ун-ту залізничного
транспорту імені академіка
В. Лазаряна (м.Дніпро)
Бібліотека Житомирського
держ. ун-ту імені
Івана Франка
Бібліотека Кам'янецьПодільського нац.ун-ту

Тема
Підготовка видання "Нарис з історії
бібліотеки ВНМУ ім. М.І.Пирогова"
«Пошук, відбір, атрибуція рідкісних і
цінних видань»
«Війна пройшлась по їхніх долях» (ВНМУ
в період Другої світової війни)
«Інтелектуальна та соціальна історія доби
Середньовіччя, Нового та Новітнього
часу»
«Актуальні питання суспільно-політичного
та соціально-економічного розвитку
України ХІХ – початку ХХІ ст.: проблеми
історії та методології»
«Роль бібліотеки в інформаційноосвітньому просторі по формуванню
загальнолюдських та патріотичних
цінностей»

Термін
виконання
до 2020 р.
до 2019 р.
.
.
до 2019 р.

«Розвиток аграрної освіти та книжкової
культури в Придніпровському регіоні:
історія, джерельна база»
«Обмін знаннями в галузі технічних наук :
бібліотечно-інформаційний аспект»
(№ ДР 0117 U004393)

«Історія бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка»

«Удосконалення процесу формування і
використання електронного

2017-2019

імені Івана Огієнка

інформаційного ресурсу»
«Удосконалення форм і методів
бібліографічного інформування
користувачів»
«Краєзнавча діяльність бібліотеки
університету»
«Вивчення історії бібліотечної справи»
«Вивчення, узагальнення, впровадження
кращого досвіду роботи в діяльність
підрозділів бібліотеки»

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

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

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

НТБ Національного
авіаційного університету
(м.Київ)

«Оцифрування рідкісних та цінних видань
як складова вивчення, збереження,
використання фондів НБ
ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса
Шевченка»
«Творча спадщина М.О.Максимовича у
фондах НБ ім. М. Максимовича КНУ імені
Тараса Шевченка» (До 210 – річчя з дня
народження)
«Взаємодія книжкових традицій Білорусі й
України в XVI – на початку XIX століття»
Модернізація та наповнення систем:
-«Наукова періодика Національного
авіаційного університету»;
- «Наукові конференції Національного
авіаційного університету»
«Модернізація комп’ютерної системи
оцінювання наукометричних показників
науковців Національного авіаційного
університету»
«Модернізація, наповнення та забезпечення роботи системи «Інституційний
репозитарій Національного авіаційного
університету»
Підготовка бібліографічного покажчика
«Старовинні видання кінця ХІХ початку
ХХ століття з фонду науково-технічної
бібліотеки Київського авіаційного
університету». Ч.1. Авіація.
Повітроплавання (1897-1940)
«Індексування усіх журналів НАУ у
міжнародних науко метричних базах даних
та підключення усіх спеціалізованих
періодичних видань університету до
світових науко метричних баз даних»
«Створення сучасної системи рейтин- гово
оцінювання наукових співробітників
університету, спрямованої на безперервне
підвищення якості актуальних наукових
досліджень»

2017 р.

довгостроковий

довгостроковий

довгостроковий

2016 – 2017 рр.

2016 – 2017 рр.

2016 – 2017 рр.

2016 – 2017 рр.

2017 р.

2017 р.

Бібліотека ДВНЗ
«Київський національний
економічний ун-т
імені Вадима Гетьмана»

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

НБ Національного
пед.університету імені
М.П.Драгоманова (м.Київ)
НБ НУ «КиєвоМогилянська академія»
(м.Київ)

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»
«Стратегічне управління процесноорієнтованою бібліотекою»
«Стратегія управління провесноорієнтованою бібліотекою»
«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»
«Інформаційно-освітнє середовище
університетської бібліотеки як засіб
формування читацької культури
майбутнього педагога»
«Києво-Могилянська академія:
історія та сучасність» (джерелознавчі
дослідження)

2016 р. -

2017 р.

«Сучасні інформаційно-комп’ютерні
технології в бібліотеці.»

НТБ Національного ун-ту
харчових технологій
(м.Київ)
НБ Уманського нац. ун-ту
садівництва

НБ Хмельницького нац.
університету

НБ Національного
університету

«Відкриті електронні ресурси.Інституційні
депозитарії ВНЗ»
«Науковці Уманського національного
університету садівництва:
біобібліографічний аспект» (ДРН 0115 U
002789)
«Фонд рідкісної книги Наукової бібліотеки
Уманського національного університету
садівництва» (ДРН 0115 U 002788)
«Оптимізація ресурсів бібліотеки
університету»
«Дослідження історії бібліотек
Хмельницької області.»
«Необхідність та особливості
професійного розвитку майбутніх
педагогів»

довгостроковий

.

«Чернігівський колегіум»
імені Т.Г. Шевченка

«Професійний розвиток майбутніх
фахівців у галузі дошкільної та початкової
освіти в умовах інформаційно-освітнього
середовища»

ЛЬВІВСЬКА ЗОНА
Назва бібліотеки
Бібліотека Дрогобицького
держ. пед. університету
імені Івана Франка
НТБ Івано-Франківського
нац. технічного ун-ту нафти
і газу

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

НБ Львівського нац. ун-ту
імені Івана Франка

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

НТБ Національного університету "Львівська
політехніка"

Тема

Термін
виконання

«Життя і діяльність видатного вченого
Юрія Дрогобича»
«Аналіз впливу використання технології
HTML5 у веб-сервісах бібліотеки»
«Вивчення колекції українських видань
рідкісного фонду науково-технічної
бібліотеки»
«Богдан Ясінський : біобібліографічна
розвідка (до 95-річчя від дня народження
українського бібліографа, книгознавця,
громадського діяча)»
«Науковці Прикарпатського
Національного університету:
біобібліографічний аспект» (№
реєстр.0113и007857)
«Фонд рідкісної книги: його проблематика
та бібліографія»
«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
«Інформаційне забезпечення навчального і
наукового процесів у вищих навчальних
закладах фізичного виховання і спорту»
(№ ДР 0111U001717)
«Документальна пам'ять України.
Книжкова культура Галичини: історія,
джерельна база»
«Науково-бібліографічне опрацювання та
розкриття фондів бібліотеки»
«Проблеми бібліотекознавства»
«Створення електронно-інформаційного

01.01.2013 –
01.12.2017 рр.

2014-2018 рр.

2011 р. -

Бібліотека Львівського
інституту економіки і
туризму
НБ Львівського нац.
аграрного ун-ту
(м.Дубляни)

НБ Львівського нац.
медичного університету
імені Д.Галицького

Бібліотека Мукачівського
державного університету

НБ Рівненського держ.
гуманітарного ун-ту

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

НБ Тернопільського нац.
педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
НБ Чернівецького нац.
університету імені
Юрія Федьковича

середовища бібліотеки як наукової бази
для інформаційного супроводу науководослідного та навчального процесів»
«Дослідження проблематики історії
української еміграції в періодиці ХІХ-ХХ
ст.»
«Історія аграрної освіти і науки Східної
Галичини в іменах»
«Історико-книгознавчі дослідження
іноземних рідкісних видань XVIII- поч.XX
поч. ХХ ст., Історія аграрної освіти і науки
Східної Галичини в іменах»
«Життя як дослідження - науковий
внесок у розвиток медичної науки
академіка Д. Д. Зербіно (на матеріалах
бібліографічного покажчика до 90-річчя
від дня народження»).
«Електронні ресурси НБ ВЗО та їх роль в
інформаційному забезпеченні сучасної
медичної науки».
«Історія медицини в датах та іменах.
Інформаційна компетентність, як вагома
складова фахівця бібліотечної галуз»і.
Проект "Інтерактивна карта Закарпаття"
«Паспортизація фонду рідкісних і цінних
видань наукової бібліотеки РДГУ»
«Історія РДГУ»
Участь у загальнодержавному проекті
"Україніка наукова"
«Бібліотечна справа у сучасних
інформаційно-комунікативних процесах:
тенденції та перспективи»
«Пріоритети щодо формування книжкових фондів та їх співвідношення із потребами та запитами професорсько-викладацького складу та студентів Національного університету "Острозька академія"
«Фонд рідкісних і цінних видань наукової
бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка як
частина історико-культурної спадщини
України»
«Фонд рукописів, стародруків,
рідкісних видань та фонд «Буковинензія»

довгостроковий

довгостроковий

2014-1018 рр.

ОДЕСЬКА ЗОНА
Назва бібліотеки
НБ ДВНЗ "Запорізький
національний університет"

Тема

Термін
виконання

«Інформаційні електронні бази даних
наукової бібліотеки ЗНУ – важлива складова

довгостроковий

підтвердили

НБ ДВНЗ «Запорізький нац.
технічний університет»

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

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

НБ Одеського нац.
університету імені
І.І. Мечникова

НТБ Одеського нац.
політехнічного ун-ту

яківсної підготовки фахівців»
Дисертаційне дослідження: "Формування
професійних цінних орієнтацій соціальних
педагогів у системі післядипломної
педагогічної освіти"
«Рідкісні та цінні видання у фондах наукової
бібліотеки ЗНТУ»
«Цінні та рідкісні видання у фондах НБ:
виявлення, вивчення та опис»
«Наукові школи МІМСГ-ТДАТУ: історикобібліографічне дослідження»
«Модуль компетентностей бібліотечноінформаційного фахівця майбутнього».
Методичні рекомендації щодо використання
наукометричної платформи Web of Science в
науковій діяльності
«Методичні рекомендації щодо підвищення
публікаційної активності магістрантів та
аспірантів»
«Методичні рекомендації щодо
використання наукометричної платформи
Web of Science в науковій діяльності»
«Випускники ОНУ імені І. І. Мечникова :
енциклопедичний довідник»
Науковий довідник «Золоті імена ОНУ імені І.
І. Мечникова (1865-2015)»
«Напередодні апогею: одеські роки філософа і
психолога – професора Миколи Яковича Грота
(1883-1886) : монографія»
«Історія розвитку математичної науки:
викладання і наукова діяльність: монографія
«Серія «Розвиток науки в Одеському
національному університеті імені
І.І.Мечникова. Математика»
«Літопис ОНУ: дати, факти, події (18652015)»
«Історія кафедри української літератури:
бібліографічний покажчик»
«Історія Наукової бібліотеки Одеського
національного університету імені
І.І.Мечникова: До 200-річчя з дня заснування»
Альбом-каталог «Книжкові знаки
європейських бібліофілів» (на примірниках
фонду НБ ОНУ): До 200-річчя з дня
заснування»
«Путівник за історичними книжковими
фондами Наукової бібліотеки»
Збір матеріалів до наукових біографій
вчених БД «Вчені ОНПУ» :
- Збір матеріалів до наукової бібліографії
М.Ф. Глушко
- Збір матеріалів до наукової бібліографії
І.І. Продіуса

з 2012 р. -

з 2012 р. з 2016 р. -

Бібліотека Одеського держ.
медичного університету

НБ Національного ун-ту
«Одеська юридична
академія»

НТБ Одеської національної
академії харчових
технологій

НБ Херсонського держ.
аграрного університету

НБ Херсонського держ.
університету

«Науково-дослідна робота по біобібліографіі
персоналій ОНМедУ»
«Створення та розвиток Корпоративної
бібліотечно-інформаційної мережі з
використанням науково-бібліографіч-них
методів індексування документів»
«Кроки великих постатей" (Життєві шляхи,
значні досягення та невідомі факти з життя
видатних представни- ків медичної науки.
Союз медицини та містецтва.)
Дослідження колекцій видань
дореволюційного періоду
«Одеська школа права»
«Бібліотека сучасної правової думки в
Україні»
«Бібліографічні традиції юридичної науки
України»
«Логістика та практика бібліотечної
роботи»
«Влияние редактирование
библиографических записей в ЭК на
качество информационного обслуживания
пользователей библиотеки»
«Професійна етика бібліотекаря»
«Г.Е. Вейнштейн»
«Наукові основи інформаційнобібліотечного забезпечення проведення
наукових досліджень в галузі АПК»
(№ держреєстрації – 04(41.04), підтема:
«Удосконалення системи інформаційнобібліотечного обслуговування АПВ в
Україні та адаптація її для потреб трансферу
інновацій» (№ держреєстрації – 04(41.04/89)
«Сучасні підходи до інформаційнобібліотечного забезпечення наукових
досліджень у вищих навчальних закладах
України в контексті Європейського
освітнього простору»

з 2013 р. -

ХАРКІВСЬКА ЗОНА
Назва бібліотеки
НБ Глухівського нац. пед.
ун-ту імені
Олександра Довженка
НТБ Полтавського
нац.технічного ун-ту
імені Юрія Кондратюка
Бібліотека імені
М.А.Жовтобрюха
Полтавського нац. пед. унту імені В. Г. Короленка
НБ Сумського держ. пед.

Тема

Термін
виконання

«НБ Глухівського нац. педагогічного ун-ту
імені Олександра Довженка : історія і
сучасність»
«Історія науково-технічної бібліотеки
ПолтНТУ»
«Історико-культурні книжкові колекції
бібліотеки ПНПУ імені В.Г.Короленка:
формування, зберігання та популяризація»
«Праці науковців СумДПУ імені А.С.

з 2014 р.-

ун-ту імені А.С.Макаренка

Макаренка»

НБ Сумського нац.
аграрного університету

«Біобібліографія вчених Сумського НАУ»

ЦНБ Харківського нац. унту імені В.Н. Каразіна

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

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

«Розробка архітектури підсистеми
збереження даних Електронної бібліотеки
ЦНБ»
«Польська книга XIX ст.. в ЦНБ»
«Книгознавче дослідження фонду
книжкових пам’яток ЦНБ: вивчення і
розкриття провенієнцій – рукописних
записів, маргіналій, екслібрисів, штемпелів,
печаток»
«Участь у корпоративному цифровому
проекті «Бібліотечна енциклопедія
Харківщини»
«Спадщина Івана Федоровича Барщевсько
Барщевського в фондах Центральної
наукової бібліотеки ХНУ»
«Внесок дворян Харківського земства у
розвиток бібліотечної справи Харківської
губернії (кінець XIX- початок XX ст.)»
"Концептуальні засади створення
електронного науково-освітнього
середовища в університетах України»
«Інтернет-предствництво університетських
бібліотек» (розділ до колективної монографії
«Библиотека в системе культурнообразовательной среды университета»)
«Дослідження фондів рідкісних видань НБ
НЮУ ім. Ярослава Мудрого з метою
входження до Державного реєстру
національного культурного надбання
«Скарбниця пам яток українського права»
«Біобібліографічне дослідження науковопедагогічної спадщини представника
харківської школи права, професора
міжнародного права Д.І. Каченовського»
«Невідомі сторінки життя та діяльності
академіка архітектури О.М.Бекетова»
«Комунальне господарство Харкова у роки
Другої світової війни»
«Бібліотека як елемент трудового потенціалу
внз,на прикладі бібліотеки ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова: організаційно-управлінський
аспект»
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