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Газета Наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету ім. П. Василенка 

Тисячі випускників, таланові професіонали та плеяда видатних вчених. На початку листопада Харківсь-

кий національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка відзначає юві-

лей. 85 років зі стін ВИШу виходять спеціалісти з різних галузей аграрного сектору. Деякі з них завітали 

на день народження альма-матер зі словами подяки та побажаннями.  

Зі словами подяки для альма-матер висту-

пив один з видатних випускників, голова 
Харківської обласної ради Сергій Чернов.  

 
Те, кто прошли эту школу, те, кто получили ди-
плом в ХНТУСХ - люди подготовленые к жизни. 
Здесь есть навыки не только теоретические и 
знания, но и огромная жизненная школа. Здесь 
всегда уделяли и на сегодняшний день уделяют 
внимание практическим занятиям. И все студен-
ты имеют возможность попробовать свои силы 
на производстве. Это очень важно.  

Керівництво вишу вважає, що саме завдяки зла-

годженій багаторічній роботі колективу, професі-
оналізму викладачів і співробітників, університет 

зміг досягти серйозних наукових висот. Високок-
ласний, високопрофесійний колектив, який здат-

ний до вдосконалення, а значить має позитивну 

динаміку до зростання, є, безперечно, головним 
надбанням, головним досягненням ХНТУСГ за 

минулі десятиліття. 
Ці слова по праву відносяться і до колекти-

ву Наукової бібліотеки, яка разом з рідним 
університетом теж відзначає своє 85-річчя. 

Випуск присвячений 85-річчю Наукової бібліотеки ХНТУСГ 
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Інноватика в бібліотеках вузів:  
ресурсне та інформаційне  
забезпечення науки і освіти  

27 листопада 2015 р. в рамках Всеукраїнської 
н а у к о в о - п р а к т и ч н о ї  к о н ф е р е н ц і ї 

«Слобожанський гуманітарій – 2015» була про-
ведена бібліотечна секція «Інноватика в бібліо-

теках вузів: ресурсне та інформаційне забезпе-
чення науки і освіти» (до 85-річчя бібліотеки 

ХНТУСГ).  

У роботі секції брали участь фахівці бібліотек 
провідних вищих навчальних закладів: ХНУ ім. 

В. Н. Каразіна, НТУ «ХПІ», НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, УкрДУЗТ, НФаУ, ХНУМГ ім. О. М. Беке-

това, ХДУХТ, ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, ХНАДУ, 
ХДАДМ, ХТЕІ КНТЕУ та ін., а також коледжу пе-

реробної та харчової промисловості ХНТУСГ. 

Відкрив роботу секції проректор з науково-
педагогічної роботи Віктор  Іванович Жила.  

Директор Наукової бібліотеки Новікова Тетяна 
Вікторівна виступила з доповіддю «Сучасність 

Наукової бібліотеки ХНТУСГ: аналіз, заходи, за-
вдання», де визначила роботу НБ як науково-

інформаційного та просвітницького центру 

ХНТУСГ. 
У доповідях, проголошених на секції, розгляда-

лися такі питання:  
історичний аспект розвитку бібліотеки ХНТУСГ, 

новий формат роботи з молоддю,  

проблеми формування та роботи зведеного ка-
талогу,  

визначення факторів та критеріїв патріотичного 
виховання тощо. Присутні щиро вітали Наукову 

бібліотеку з 85-річчям та бажали подальшого 
розвитку, творчого пошуку і натхнення, підтри-

мки ректорату у розбудові бібліотеки. 

 Матеріали секції увійшли у  
Вісник наукової бібліотеки, випуск 4.  

 

Випуск присвячений 85-річчю Наукової бібліотеки ХНТУСГ 

8 вересня 2015 року Наукова бібліотека 

ХНТУСГ провела семінар-практикум «Наукова 
комунікація в цифрову епоху». У роботі семіна-

ра-практикума брали участь представники Хар-
ківського територіального об’єднання сільсько-

господарських бібліотек, навчальних та міських 

бібліотек м. Харкова, науковці Національного 
наукового центру «Інститут експериментальної і 

клінічної ветеринарної медицини».  

Під час роботи розглянуті такі питання:  

ресурси відкритого доступу як інструмент фор-
мування наукового рейтингу вчених (Артюх 

Н.Є., зав відділом НБ ХНТУСГ); 
наукометричні показники і джерела їх отриман-

ня (Панарін Г.С., пров. бібліограф НБ ХНТУСГ).  

Доповіді викликали жвавий інтерес серед учас-
ників  

Текст доповіді Г. С. Панаріна «Наукометрія.  

Індекси цитування. Наукометричні бази і  
ресурси». 

 

 

Семінар-практикум «Наукова  
комунікація в цифрову епоху»  

 

http://books.khntusg.com.ua/sites/default/files/visnik4.doc
http://books.khntusg.com.ua/sites/default/files/seminar/naukometry.doc
http://books.khntusg.com.ua/sites/default/files/seminar/naukometry.doc
http://books.khntusg.com.ua/sites/default/files/seminar/naukometry.doc
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 Студентський театр «Джерело» 

Студентський театр «Джерело» при науковій 

бібліотеці Харківського національного технічно-
го університету сільського господарства імені 

Петра Василенка був створений в 1989 році 

Театр дозволив розкрити свої творчі здібності 
більш ніж 100 студентам, деякі з них не залиши-

ли це захоплення до цих пір, підтримують з на-
ми дружні стосунки.  

Краєзнавчо-туристичний 
клуб «Патріот»  

Краєзнавчо-туристичний клуб «Патріот»  очо-

лює з 2004 року зав. відділом обслуговування - 
Кірєєва Світлана Миколаївна. Учасники клубу - 

співробітники та студенти університету, здійсни-
ли туристичні подорожі за багатьма цікавими та 

пізнавальними маршрутами, які сприяють зна-
йомству із історією України, рідного краю, на-

родними звичаями та традиціями. 

 

Випуск присвячений 85-річчю Наукової бібліотеки ХНТУСГ 

 

Інформаційно-масова робота НБ 

 

Фішкою  Наукової  бібліотеки  є  масові 

заходи, що проводяться зі студентською молод-
дю. Це різноманітні свята («Яблуко до яблука», 

«Збережемо козацьку славу»),  інтелектуальні 
конкурси («Пишаймося своїм скарбом – рідною 

мовою», «Я люблю Україну»), зустрічі з цікави-

ми людьми, години спілкування у форматі за-
питання-відповідь, бібліографічні огляди і годи-

ни освіченості  з  використанням ММЗ. Актив-
ність учасників, емоційність завжди на високо-

му рівні. 

http://books.khntusg.com.ua/?q=node/886
http://books.khntusg.com.ua/?q=node/886
http://books.khntusg.com.ua/?q=node/887
http://books.khntusg.com.ua/?q=node/886
http://books.khntusg.com.ua/?q=node/887
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Новий маршрут бібліотечного туризму 

Якщо взимку вас нестримно тягне до Франції, не 

відмовляйте собі в цьому бажанні, відвідайте 
читальний зал №3 по вул. Алчевських, 44. Се-

редня січнева температура в залі відповідає се-
редній температурі повітря Парижа, Ліона, Бор-

до. Бібліотекарі радо запропонують вам книги Гі 
де Мопасана, Еміля Золя, Жорж Санд и Франсу-

ази Саган. Над французьким шансоном і чаш-

кою кави ми ще думаємо. Чекаємо Вас! 

Бібліотечний фітнес-клуб 

 
Придбавайте безкоштовний абонемент в наш 

фітнес-клуб. Для вашої зручності філії відкриті в 
усіх бібліотечних пунктах, в кожному з п'яти 

корпусів ХНТУСГ. Рух забезпечено! Задіяні всі 

групи м'язів! Фітнес клуб працює щоденно від-
повідно до графіку роботи бібліотеки. 

Випуск присвячений 85-річчю Наукової бібліотеки ХНТУСГ 

 

Адміністративний корпус ХНТУСГ по вул. Алчевських,44 – архітектурна пам’ятка Харкова  

Архітектурній пам’ятці Харкова, побудованій видатним харківським архітектором О. М. Бекетовим, 

восени 2016 року виповниться 100 років! 
Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до створення Історії корпусу. 
Матерівли надавати в бібліотечний пункт №3 НБ ХНТУСГ (вул. Алчевських,44) 

 
Бібліотека сміється 
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