
 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор Наукової бібліотеки  

__________ Ніколаєнко Н. М. 

 «____»______________2019 р. 

 

План з  культурно – просвітницької та виховної роботи 

на 2019 рік (за напрямками) 
 

№ Назва заходу 
Форма 

проведення 

Дата, місце 

проведення 
Виконавці Примітки 

1. Національно-патріотичне та громадянсько-правове виховання 

1.1 Тематичний блок заходів «Абетка історичної пам’яті» 

1.1.1 Цикл заходів «На шляху до Соборності України»  до дня Соборності України (22.01): 

1.1.1.1 «Українська революція 1917-1921 рр.: рік третій»  (до 100-річчя  з 

часу проголошення Акту Злуки, Закону «Про державну мову в 

Українській Народній Республіці», з часу заснування Книжкової 

палати України) 

книжкова виставка-

хроніка 

січень 

б. п. №3 

Перевозник Т. В.  

1.1.1.2 «Соборність України – основа державності»  віртуальна виставка січень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик»  

Бездольна  Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.1.1.3 «Державні символи України» віртуальний огляд січень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна  Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.1.3 Заходи до дня пам’яті героїв Крут  (29.01): 

1.1.3.1 «Крути: збірка у пам’ять героїв Крут»  віртуальна виставка 

однієї книги 

 

січень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна  Л. І. 

Лукшина Є. Ю.  

1.1.3.2 «Крути – наша слава, наша історія» (оновити: назву «Сила 

незламного духу», фон презентації, добавити цитати з книг про 

героїчні події під Крутами) 

віртуальна 

інформина 

 

січень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна  Л. І. 

Лукшина Є. Ю.  

1.2 Тематичний блок «Не погасити пам’яті вогонь» 

1.2.1 «Свіча пам’яті» (до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту); 

(відредагувати: назву «Голокост і людська гідність», інтернет-ресурси 

згідно ДСТУ 8302:2015) 

віртуальна 

інформина 

 

січень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна  Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.2.2 Цикл заходів «Голодомор – чорна сповідь моєї Вітчизни» до дня пам’яті жертв голодоморів (23.11): 

1.2.2.1 «Свіча пам'яті» книжкова виставка листопад Гончар А. В.  



б. п. №1 

1.2.2.2 «Невиплакані сльози України» книжкова виставка листопад 

б. п. №3 
Перевозник Т.В.  

1.2.2.3 «Не згасне свіча скорботи і пам’яті» година спілкування листопад 

б. п. №4 
Сьомак Т. І.  

1.2.2.4 «Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу» віртуальна виставка 

однієї книги 

листопад, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.2.2.5 «Запали свічку пам’яті» (відредагувати: назву «Чорне крило 

Голодомору», добавити цитати з книг про Голодомор) 

віртуальна 

інформина 

 

листопад, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна  Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.3 Тематичний блок заходів «Шляхами мужності і героїзму» 

1.3.1 Цикл заходів «У полум’ї війни» до 30-річчя із дня виведення обмеженого контингенту військ із Афганістану та дня вшанування 

учасників бойових дій  на території  інших держав  і (15.02): 

1.3.1.1 «Далекий та близький Афганістан» бесіда лютий 

б. п. №4 
Сьомак Т. І.  

 

1.3.1.2 «Наш біль – Афган» зустріч лютий, 

б. п. №3 
Бородіна Л. О.  

1.3.1.3 «Ніхто так не прагне миру, як ті, хто бачив війну»  віртуальна 

інформина 

лютий, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна  Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.3.2 Заходи до дня Героїв  Небесної сотні (20.02): 

1.3.2.1 «Час плине, а пам’ять залишається: книги, що увіковічили 

Майдан та його Героїв» 

віртуальний огляд лютий 

сайт НБ 
Кірєєва С. М.  

1.3.2.2 «20 лютого День Героїв Небесної Сотні» (відредагувати: назву 

«Вони загинули, щоб жила Україна», інтернет-ресурси згідно 

ДСТУ 8302:2015) 

віртуальний огляд лютий, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.3.3 «Українці – нація героїв» (до дня українського добровольця – 

14.03) 

віртуальна 

інформина 

березень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.3.4 Цикл заходів «Війна у пам’яті – біль у серці» до дня Перемоги у Другій світовій війні 1941-1945 років (9.05): 

1.3.4.1 «Ріка нашої пам’яті» книжкова виставка травень 

б. п. №1 
Гончар А. В.  

1.3.4.2 «Вічна пам’ять поколінь» книжкова виставка травень 

б. п. №2 
Бездольна Л. І.  

1.3.4.3 «Україна: віхи історії» книжкова виставка травень 

б. п. №3 
Ковальчук М. Б.  

1.3.4.4 «Гірка правда війни: книги про Другу світову війну, що 

спонукають переосмислити історію…» (відредагувати текст 

передмови та інтернет-ресурси згідно ДСТУ 8302:2015) 

віртуальний огляд 

 

травень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.3.5 «Війна зовсім не феєрверк…» (до  дня скорботи і вшанування книжкова виставка червень Бородіна Л. О.  



пам’яті жертв війни – 22.06) б. п. №3 

1.3.6 «В боях за визволення України» (до Дня визволення України від 

нацистських загарбників – 28.10) 

книжкова виставка жовтень 

б. п. №1 
Гончар А. В.  

1.3.7 Цикл заходів «Козацькими стежками» до дня українського  козацтва та захисника України (14.10): 

1.3.7.1 «Козацька слава наших предків» книжкова виставка жовтень 

б. п. №1 
Гончар А. В.  

1.3.7.2 «Шляхами козацької слави» книжкова виставка жовтень 

б. п. №2 
Бездольна Л. І.  

1.3.7.3 «Під Покровом святої Богородиці» година спілкування жовтень 

б. п. №2 
Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.3.7.4 «Козацтво – слава України» книжкова виставка жовтень 

б. п. №3 
Перевозник Т. В.  

1.3.8 «5 грудня – Всесвітній день волонтера» (відредагувати назву 

«Волонтери – люди доброї волі», фон, доповнити новими 

фактами) 

віртуальна 

інформина 

грудень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.3.9 «Сторінки історії військових формувань на теренах  України від 

давнини до сьогодення» (до дня Збройних Сил України – 06.12) 

віртуальна 

інформина 

грудень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.4 Тематичний блок заходів «Безсмертя нації у мові» 

1.4.1 Цикл заходів «Мова наймудріша наша Берегиня» до Міжнародного дня рідної мови (21.02): 

1.4.1.1 «Нації вмирають не від інфаркту…» бесіда 
лютий 

б. п. №4 
Сьомак Т. І.  

1.4.1.2 «До мови серцем доторкнись» книжкова виставка 
лютий 

б. п. №2 
Бездольна Л. І.  

1.4.1.3 «Лунай, величне  наше слово» година спілкування  
лютий 

б. п. №2 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 
 

1.4.1.4 «Українська мова – дзеркало душі свого народу» книжкова виставка 
лютий 

б. п. №3 
Бородіна Л. О.  

1.4.1.5 «Історія походження, знищення  і розвитку української мови» 
віртуальна 

інформина 
лютий 

сайт НБ 
Кірєєва С. М.  

1.4.1.6 
«Як річка з роду і до роду, так мова з’єднує народ» 

(відредагувати: доповнити новими виданнями) 

віртуальна виставка 

 

лютий, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 
 

1.4.2 
«Творці слов’янської абетки» (до Дня слов’янської писемності і 

культури – 24.05) 
книжкова виставка 

травень 

б. п. №3 
Бородіна Л. О.  

1.4.3 Цикл заходів «Мови рідної краса» до дня  української писемності і мови  (9.11): 

1.4.3.1 «Невичерпна духовна скарбниця» віртуальна виставка листопад 

сайт НБ 
Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.4.3.2 «Мова – це час, це минуле й сучасне народу» книжкова виставка листопад 

б. п. №2 
Бездольна Л. І.  

1.4.3.3 «Скарби українського слова»  книжкова виставка листопад Перевозник Т. В.  



б. п. №3 

1.4.3.4 «Я люблю Україну»  година спілкування листопад 

б. п. №3 
Перевозник Т.В., 

Грабар Н.Г. 
(викладач кафедри 

культурних 

універсалій)  

 

1.4.3.5 «Скарбниця слів» відеоогляд листопад,сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.5 
«Багато мов – багато можливостей» «Many languages – many 

possibilities»  (до Європейського дня мов – 26.09) 
книжкова виставка 

вересень 

б. п. №1 
Костюченко І. А.  

1.6  Тематичний блок «Скарби безсмертного Кобзаря» 

до 205-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка, українського поета, письменника, художника, громадського діяча (9.03): 

1.6.1 «Шевченко наш, він для усіх століть» книжкова виставка березень 

б. п. №1 
Гончар А. В.  

1.6.2 «Світ «Кобзаря» різноманітний» (різні видання книги) книжкова виставка-

презентація 

березень 

б. п. №3 
Перевозник Т. В.  

1.6.3 «Тарас Шевченко як видатний живописець» книжкова виставка березень 

б. п. №3 
Бородіна Л. О.  

1.6.4 «Голос Шевченка з віків долинає» година спілкування березень 

б. п. №4 
Сьомак Т.І.  

1.6.5 «У кожній думці Кобзаря живе могутня Україна» віртуальний огляд березень 

сайт НБ 
Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю 

 

1.6.6 «Історія України в творчості   Т. Г. Шевченка» віртуальний огляд березень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.6.7 «Цікаві факти про пам’ятник   Т. Г. Шевченку в Харкові» віртуальний огляд березень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.7 Тематичний блок «Україна свята і єдина» 

1.7.1 Цикл заходів «Оберіг нашої державності» до Дня Конституції (28.06): 

1.7.1.1 «Гетьман України Пилип Орлик – творець першої Української 

Конституції» 

віртуальна виставка 

 

червень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю 

 

1.7.1.2 «Конституція України – гарант прав і свобод» книжкова виставка червень 

б. п. №5 
Єрмовська Н.Г.  

1.7.1.3 «Основний Закон країни» книжкова виставка червень 

б. п. №3 
Перевозник Т. В.  

1.7.2 Заходи до дня незалежності України (24.08): 

1.7.2.1 «Любіть всім серцем Україну!» книжкова виставка серпень 

б. п. №3 

Бородіна Л. О.  

1.7.2.2 «Хай цвіте у щасті Україна» (відредагувати назву «Україна в серці віртуальний огляд серпень,сайт НБ Бездольна Л. І.  



назавжди», фон,  інтернет-ресурси згідно ДСТУ 8302:2015)  «Календарний 

кошик» 

Лукшина Є. Ю. 

1.8 «Уроки права – уроки життя» (до Міжнародного дня захисту прав 

людини – 10.12) 

книжкова виставка грудень 

б. п. №1 

Костюченко І. А.  

1.9 Тематичний блок «Духовність і краса українського народу» 

1.9.1 «Нитками вишита любов» (до дня вишиванки –16.05) книжкова виставка-

інсталяція 

травень 

б. п. №2 
Бездольна Л. І.  

1.9.2 «Різноманіття релігії» (до свята Святої Трійці – 16.06) віртуальна виставка 

 

травень,сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.9.3 «Зимові свята України» книжкова виставка грудень 

б. п. №3 
Перевозник Т. В.  

1.9.4 Цикл заходів «Величне свято Воскресіння» до Великодня (28.04): 

1.9.4.1 «Співають дзвони Великодні» книжкова виставка-

інсталяція 

квітень 

б. п. №2 
Бездольна Л. І.  

1.9.4.2 «Великодні мотиви» народознавче свято квітень 

б. п. №2 
Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.9.4.3 «Великдень на гостини просить» віртуальна бесіда 

 

квітень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.9.4.4 «Храми України» віртуальна 

мандрівка 

квітень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.10 Тематичний блок «Харківщина – чарівний серцю милий край» 

1.10.1 Цикл заходів «Ми харків’яни, нам є чим пишатися!» 

1.10.1.1 «Харківщина туристична» віртуальна виставка вересень, сайт НБ Перевозник Т. В.  

1.10.1.2 «Мандруючі пам’ятники Харкова» огляд жовтень 

б. п. №4 
Сьомак Т. І.  

1.10.1.3 «Перша столиця» книжкова виставка листопад 

б. п. №3 
Бородіна Л. О.  

1.10.1.4 «Харків: його минуле та сьогодення» екскурсія містом протягом року Кірєєва С. М.  

1.10.2 Цикл заходів «Мій край, моя історія» до дня міста (23.08): 

1.10.2.1 «Найкраще місто на землі: історія і сучасність Харкова» книжкова виставка 
серпень 

б. п. №1 
Костюченко І. А.  

1.10.2.2 «В боях за Харків» віртуальна виставка серпень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

1.10.2.3 «День міста Харкова» (відредагувати назву «Моє місто – частинка 

України» та інтернет-ресурси згідно ДСТУ 8302:2015, доповнити 

текст слайдів) 

віртуальна 

інформина 

 

серпень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

2. Інтелектуально-духовне та моральне виховання 



2.1 Тематичний блок «Калейдоскоп свят» 

2.1.1 «Відключи Інтернет – відкрий книгу!» (до дня без Інтернету –

28.01) 

віртуальна виставка січень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

2.1.2 «Любов’ю зріднені серця» (до дня святого Валентина – 14.02) віртуальна виставка лютий, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

2.1.3 «Добро починається з тебе» (до дня спонтанного прояву доброти 

– 17.02) (відредагувати список літератури згідно ДСТУ ГОСТ  7.1 

– 2016 та інтернет-ресурси згідно ДСТУ 8302:2015) 

віртуальна 

інформина 

 

лютий, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

2.1.4 Заходи до Міжнародного дня дарування книг (14.02): 

2.1.4.1 «Ми даруємо вам книгу»  книжкова виставка 
подарованих книжок 

лютий 

б. п. №3 

Ковальчук М. Б.  

2.1.4.2 «Міжнародний день дарування книг» (відредагувати назву та 

текст) 

віртуальна 

інформина 

 

лютий, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

Абакумова Т.В. 
(розділ «Бібліотека 

вдячна» на сайті 

НБ) 

 

2.1.5 «Історико-культурні заповідники – перлини української землі» (до 

дня пам’яток історії і культури – 18.04) (відредагувати: інтернет-

ресурси згідно ДСТУ 8302:2015) 

вебліографічний 

огляд 

квітень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

2.1.6 «Улюблені книги відомих людей: радимо прочитати» (до Всесвіт-

нього дня культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку – 21.05) 
віртуальна 

виставка  

травень 

сайт НБ 
Кірєєва С. М.  

2.1.7 «Відродження духовності» (до дня хрещення Київської Русі – 

28.07) 

віртуальний огляд 

 

липень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

2.1.8 
«Міст у світ знань: цікаві факти про читання» (до Міжнародного 

дня грамотності – 8.09) 

віртуальна 

інформина 
вересень 

сайт НБ 

Кірєєва С.М 
 

2.1.9 
«Хто володіє інформацією, той володіє світом» (до Всесвітнього 

дня інформації щодо розвитку -  24.10) 
віртуальний огляд 

жовтень 

сайт НБ 

Кірєєва С. М. 
 

2.1.10 «Ми українці – ми за мир!» (до Міжнародного дня миру – 21.09) 
віртуальна 

інформина 
вересень 

сайт НБ 

Кірєєва С. М. 
 

2.1.11 
«Простір толерантності – простір співжиття»  (до Міжнародного 

дня толерантності – 16.11) 

слайд-бесіда листопад 

б. п. №2 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 
 

2.1.12 Цикл заходів до Всесвітнього дня філософії (21.11): 

2.1.12.1 «Філософія у сучасному світі»  книжкова виставка листопад 

б. п. №3 
Ковальчук М. Б.  

2.1.12.2 «Мудрість і філософія»  книжкова виставка листопад 

б. п. №2 
Бездольна Л. І.  

2.1.12.3 «Нетлінна тільки мудрість»  віртуальна виставка листопад Бездольна Л. І.  



сайт НБ Лукшина Є. Ю. 

2.1.13  Заходи до дня Європи в Україні (19.05): 

2.1.13.1 «До Європи через книгу»  віртуальний огляд 

художньої 

літератури 

травень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

2.1.13.2 «День Європи в Україні»  віртуальна 

інформина 

травень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

2.1. 14 Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек  (30.09): 

2.1.14.1 «Афоризми про книгу і читання» віртуальний огляд 

 

вересень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю.  

2.1.14.2 «Твій друг-книга» книжкова виставка вересень 

б. п. №5 
Єрмовська Н.Г. 

 

2.1.15  Заходи до Всесвітнього дня хліба (16.10): 

2.1.15.1 «Хліб у творах українських письменників і поетів» віртуальний 

огляд 

жовтень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

2.1.15.2 «Хлібна подорож»  віртуальна бесіда жовтень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

3. Естетичне виховання 

3.1 Тематичний блок «В світі поезії та прози» 

3.1.1 Цикл заходів «Книжкові перлини України» до Всесвітнього дня письменника (3.03): 

3.1.1.1 «Книги українських сучасних письменників, на які варто звернути 

увагу!» 

віртуальний 

бібліогід 

книжкового світу 

березень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

3.1.1.2 «Книги гідні вашої уваги і якими зачитуються у всіх куточках 

світу» 

віртуальний 

бібліогід 

книжкового світу 

березень 

сайт НБ 
Кірєєва С. М.  

3.1.1.3 Ю. Пилипенко «Рижик» буктрейлер березень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

3.1.1.4 Ю. Ковтун «Тарасові музи»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       буктрейлер березень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

3.1.2 Цикл заходів «Поетична весна» до Всесвітнього дня поезії (21.03) 

3.1.2.1 «Поетичні перлини Ліни Костенко» поетичні читання березень 

б. п. №4 

Сьомак Т.І  

3.1.2.2 «Омар Хайям – зірка східної поезії»  віртуальний 

огляд 

березень, сайт НБ 

«Календарний 
Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 



кошик» 

3.1.2.3 «Проба пера» зустріч з молодими 

поетами 

університету 

березень 

б. п. №3 
Перевозник Т.В., 

Грабар Н.Г 
(викладач кафед-

ри культурних 

універсалій) 

 

3.1.2.4 «Поетична Україна» (поети – ювіляри року: 

І. Котляревський – 250; С. Руданський – 185; П. Грабовський – 155; 

П.Чубинський – 145; М. Драй-Хмара – 130;М. Бажан – 115;М. Вороний 

– 115;Д. Павличко – 90;В. Івасюк – 70; М. Луків – 70) 

віртуальний 

альманах 

21.03.19 

сайт НБ 
Перевозник Т. В.  

3.1.2.5 «Знову поезія кличе мене» відкритий перегляд березень 

б. п. №3 
Бородіна Л. О.  

3.2  Цикл заходів «Жінок прекрасних імена» до Міжнародного жіночого дня (8.03): 

3.2.1 «Жінки, які змінили світ» книжкова виставка березень 

б. п. №3 
Бородіна Л. О.  

3.2.2 «Мистецтво бути жінкою» віртуальна виставка березень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

3.2.3 «Жінки в житті великих і відомих» віртуальний огляд березень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

3.3 Тематичний блок «Світ мистецтва і краси» 

3.3.1 «Театри рідного міста» (до Міжнародного дня театру – 27.03) віртуальний огляд-

екскурс 

березень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 
 

3.3.2 «Архітектурна спадщина України» (до Дня архітектури України – 

1.07) 
книжкова виставка липень 

б. п. №3 

Перевозник Т. В.  

3.3.3 «Десята Муза в нашому житті» (до Дня українського кіно – 14.09) книжкова виставка вересень 

б. п. №3 

Перевозник Т. В.  

3.1.4 «Дерево життя» (до 90-річчя від дня народження української 

художниці Алли Горської – 18.09) 

лекція-портрет жовтень 

б. п. №4 

Сьомак Т. І.  

3.1.5 «Безмежний світ музики» (до Міжнародного дня музики – 1.10) книжкова виставка жовтень 

б. п. №3 

Бородіна Л. О.  

3.3.6 Цикл заходів «Скарбниці історії людства» до Міжнародного Дня музеїв (18.05): 

3.3.6.1 «Візит до музею» книжкова виставка травень 

б. п. №3 
Бородіна Л. О.  

3.3.6.2 «Музеї України – скарбниці культурної спадщини» (відредагувати 

інтернет-ресурси згідно ДСТУ 8302:2015) 

вебліографічний 

огляд 

травень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

3.3.6.3 «Незвичайні, креативні та нестандартні музеї України» 

(відредагувати інтернет-ресурси згідно ДСТУ 8302:2015) 

віртуальна подорож травень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 



3.3.6.4 «Сто великих музеїв світу» віртуальна виставка 

однієї книги 

 

травень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

3.4 Цикл заходів «Книга – скарбниця мудрості й добра» до Всесвітнього дня книги і авторського права (23.04): 

3.4.1 «Книга – початок початків кожної науки» книжкова виставка квітень 

б. п. №3 
Бородіна Л. О.  

3.4.2 «Світ шанує книгу: пам’ятники книгам у світі та в Україні» віртуальна подорож квітень 

сайт НБ 
Кірєєва С.М.  

3.4.3 «Гімн книгам» віртуальний огляд квітень,сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

3.5 Тематичний блок «Славетні імена української літератури» 

3.5.1. «І вогник, ним засвічений, не згас…» (до 250-річчя від дня 

народження І. Котляревського) 

слайд-огляд вересень 

б. п. №3 

Перевозник Т. В. 
 

3.5.2 «Такий відомий та невідомий П. Куліш» (до 200-річчя від дня 

народження П. Куліша – 7.08.) 

віртуальний огляд серпень 

сайт НБ 

Кірєєва С.М. 
 

3.5.3 «Чаклун перекладу» (до 100-річчя від дня народження українського 

перекладача і лінгвіста, дослідника творів світової літератури  Миколи 

Лукаша – 19.12) 

година спілкування грудень 

б. п. №4 
Сьомак Т. І. 

 

3.5.4 «Письменники – ювіляри року» книжкова виставка грудень 

б. п. №3 
Бородіна Л. О. 

 

3.5.5 «Книги – ювіляри року» книжкова виставка-

календар 
постійнодіюча 

б. п. №3 

Бородіна Л. О. 
 

3.5.6 «Твори-ювіляри року» віртуальна виставка грудень 

сайт НБ 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 
 

4. Екологічне виховання 

4.1. Тематичний блок заходів «Подих природи» 

4.1.1 «Всесвітній день Землі» (20.03) відеоогляд березень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

4.1.2 Заходи до Всесвітнього дня водних ресурсів (22.03): 

4.1.2.1 «Вода – джерело людського життя»  книжкова виставка березень 

б. п. №3 
Ковальчук М. Б. 

 

4.1.2.2 «Вода дорогоцінний дар природи»  

 

віртуальний огляд 

 

березень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю.  

4.1.3 «Природа - джерело краси й натхнення» (до дня довкілля – 15.04) книжкова виставка квітень 

б. п. №2 
Бездольна Л.І. 

 

4.1.4 Цикл заходів «Світ навколишній прекрасний» до Всесвітнього дня навколишнього середовища (5.06): 

4.1.4.1 «Збережемо світ в якому ми живемо» віртуальний червень, сайт НБ Бездольна Л. І.  



огляд «Календарний 

кошик» 
Лукшина Є. Ю. 

4.1.4.2 «Доля планети у наших руках» книжкова виставка червень 

б. п. №3 
Ковальчук М. Б.  

4.1.4.3 «Довкілля б’є на сполох!»  книжкова виставка червень 

б. п. №1 
Костюченко І. А.  

4.1.5 «Майбутнє залежить від нас!: природні заповідники України» 

(день працівника природно-заповідної справи 7. 07) 

віртуальний огляд червень- липень 

сайт НБ 
Кірєєва С.М.  

4.2 Тематичний блок заходів «Чорнобильський попіл на тлі України» 

4.2.1 Цикл заходів «Чорнобиль – наша печаль і скорбота» до дня Чорнобильської трагедії (26.04): 

4.2.1.1 «Вічний біль України – Чорнобиль» книжкова виставка квітень 

б. п. №3 
Перевозник Т. В.  

4.2.1.2 «Трагедія Чорнобиля» зустріч з 

ліквідаторами 

аварії на ЧАЕС 

квітень 

б. п. №3 
Бородіна Л. О.  

4.2.1.3 «Чорнобиль: трагедія і подвиг» (відредагувати: перевірити 

посилання на термін дії, додати до тексту вірші про Чорнобиль) 

електронний 

дайджест 

квітень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

4.2.1.4 «…Залишиться у пам’яті у нас, як вічна рана, цей страшний 

Чорнобиль» 

віртуальна виставка квітень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

 

4.2.2 «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять» (до дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 14.12) 
віртуальна 

інформина 

 

грудень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

 

5. Професійне (Трудове виховання) 

5.1 Тематичний блок заходів «Знання – це скарб»  

(для підтримки традицій університету та допомоги у навчальному, виховному процесі) 

5.1.1 Цикл заходів «Освіта – шлях у майбутнє»: 

5.1.1.1 «Енергетика України» книжкова виставка січень 

б. п. №4 

Сьомак Т. І.  

5.1.1.2 «Техніка і технології лісового комплексу» книжкова виставка січень 

б. п. №5 

Єрмовська Н. Г.  

5.1.1.3 «Калейдоскоп підручників з електротехніки» книжкова виставка лютий 

б. п. №4 
Сьомак Т. І.  

5.1.1.4 «Логістичні системи і ланцюги постачання» книжкова виставка лютий 

б. п. №5 
Єрмовська Н. Г.  

5.1.1.5 «Харчові добавки, їх роль у технологічних процесах» книжкова виставка березень 

б. п. №2 
Бездольна Л. І.  

5.1.1.6 «Фізика – наука про природу» книжкова виставка березень 

б. п. №5 
Єрмовська Н. Г.  

5.1.1.7 «Наукове забезпечення сучасного АПК» книжкова виставка квітень Єрмовська Н. Г.  



б. п. №5 

5.1.1.12 «Транспортні процеси в АПК» книжкова виставка травень 

б. п. №5 
Єрмовська Н.Г.  

5.1.1.13 «Альтернативні джерела енергії» книжкова виставка вересень 

б. п. №4 
Сьомак Т.І.  

5.1.1.14 «Наука аграрному виробництву» книжкова виставка жовтень 

б. п. №5 
Єрмовська Н.Г.  

5.1.1.15 «До уваги студентів-випускників» книжкова виставка жовтень 

б. п. №3 
Ковальчук М. Б.  

5.1.1.16 «Сторінки сучасної історії» книжкова виставка листопад 

б. п. №5 
Єрмовська Н.Г.  

5.1.1.17 «До диплому один крок» книжкова виставка листопад 

б. п. №2 
Бездольна Л. І.  

5.1.1.18 «Бізнес. Менеджмент. Маркетинг» книжкова виставка грудень 

б. п. №3 
Ковальчук М. Б.  

5.1.2  Цикл заходів «Студент – звучить гордо» до Місячника першокурсника: 

5.1.2.1 «Знайомство з бібліотекою» екскурсія вересень 

б. п. №1-3 

 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

Кірєєва С. М. 

Перевозник Т. В.  

Ковальчук М. Б. 

 

5.1.2.2 «Словники – джерела знань» книжкова виставка вересень 

б. п. №2 
Бездольна Л. І.  

5.1.2.3 «Тобі, першокурснику» книжкова виставка серпень-вересень 

б. п. №5 
Єрмовська Н.Г.  

5.1.2.4 «Через книгу – до знань!»   книжкова виставка-

порада 

вересень 

б. п. №1 
Костюченко І. А.  

5.1.2.5 «Мій перший крок до професійних знань» книжкова виставка вересень 

б. п. №3 
Бородіна Л. О.  

5.1.2.6 «Для Вас, першокурсники!» книжкова виставка вересень 

б. п. №2 
Бездольна Л. І.  

5.1.2.7 «Тобі, першокурснику!» віртуальна виставка вересень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

5.1.2.8 «Знайомство з бібліотекою та правила користування фондом» бесіда вересень 

б. п. №1 
Кірєєва С.М.  

5.1.2.9 «Бібліотека – скарбниця знань. Цікаві факти з історії наукової 

бібліотеки ХНТУСГ ім. П. Василенка» 

лекція – розповідь з 

відеооглядом 

«Скарбниця  слів» 

вересень 

б. п. №2 
Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

5.1.3  Цикл заходів з академічної доброчесності «Чесність починається з тебе»: 

5.1.3.1 «Академічна доброчесність» віртуальний буклет  червень Бездольна Л. І.  



сайт НБ Лукшина Є. Ю. 

5.1.3.2 «Академічна доброчесність як основа успіху» година спілкування  вересень 

б. п. №2 
Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

5.1.3.3 «Культура академічної доброчесності» слайд-лекція вересень 

б. п. №2 
Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

5.1.4 Цикл заходів «Наука як складова виховного процесу» до дня науки в Україні (18.05): 

5.1.4.1 «Вузівська наука: сьогодні і завтра»: наукові здобутки ХНТУСГ» книжкова виставка травень 

б. п. №1 
Костюченко І. А.  

5.1.4.2 «Наукові здобутки українських вчених-економістів» книжкова виставка травень 

б. п. №3 
Перевозник Т. В.  

5.1.4.3 «Наука в Україні» усний часопис травень 

б. п. №4 
Сьомак Т.І.  

5.1.4.4 «Горячкін В. П. – засновник землеробської механіки» віртуальна виставка травень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

 

5.1.4.5 «Вчені – засновники аграрної науки» віртуальна виставка травень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

 

5.2  Тематичний блок заходів «Святкуємо разом!» 

5.2.1 Цикл заходів до Всесвітнього дня охорони праці  (28.04): 

5.2.1.1 «Охорона праці в АПК»  книжкова виставка квітень 

б. п. №1 
Гончар А. В.  

5.2.1.2 «Охорона праці – запорука здоров’я»  віртуальна виставка 

 

квітень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

 

5.2.1.3 «Вчимося жити у безпеці»  книжкова виставка квітень 

б. п. №3 
Ковальчук М. Б.  

5.2.2 Заходи до дня винахідника і раціоналізатора України (21.09): 

5.2.2.1 «Історія розвитку сільськогосподарської техніки»  віртуальна виставка 

 

вересень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю.  

5.2.2.2 «До Всеукраїнського дня винахідника та раціоналізатора»  книжкова виставка вересень 

б. п. №1 
Гончар А. В. 

 

5.2.3 «Підприємництво і агробізнес» (до Дня підприємця України – 

1.09)  

книжкова виставка вересень 

б. п. №1 

Гончар А. В. 
 

5.2.4 «Технологія кондитерського виробництва» (до дня працівників 

харчової промисловості – 20.10) 

книжкова виставка жовтень 

б. п. №2 

Бездольна Л. І. 
 

5.2.5 «Механізація рослинництва і тваринництва» (до Дня працівника 

сільського господарства – 17.11)  

книжкова виставка листопад 

б. п. №1 

Гончар А. В. 
 

5.2.6 «Енергетика сільського господарства» (до Дня енергетика 

України – 22.12)  

книжкова виставка грудень 

б. п. №1 

Костюченко І. А. 
 



6. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

6.1. Тематичний блок «Молодь за здоровий спосіб життя» 

6.1.1 Цикл заходів «Обери здоров’я – обери життя»  до Всесвітнього дня здоров’я (7.04): 

6.1.1.1 «Скарбничка здоров'я»  книжкова виставка квітень 

б. п. №1 
Гончар А. В.  

6.1.1.2 «Жити, щоб знати» вебліографічний 

огляд 

квітень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

6.1.1.3 «Хвороби цивілізації» віртуальна бесіда квітень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

6.1.2 Заходи до Всесвітнього дня без тютюну (31.05): 

6.1.2.1 «Хочеш довше жити – кидай курити»  віртуальний огляд 

 

травень, сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

6.1.2.2 «Правда про тютюн»  дискусія травень 

б. п. №4 
Сьомак Т.І.  

6.1.3 «Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях» 

(до Міжнародного олімпійського дня – 23.06) 

віртуальна виставка 

однієї книги 

 

червень 

сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

6.1.4 Цикл заходів «Туристичні лабіринти світу» до Всесвітнього дня туризму (27.09): 

6.1.4.1 «Туристичні перлини Харківщини» година спілкування вересень 

б. п. №4 
Сьомак Т.І.  

6.1.4.2 «Книги,  що варто прочитати у відпустці» віртуальна виставка 

-мозаїка 

червень-липень 

сайт НБ 
Кірєєва С. М.  

6.1.4.3 «Незвичайні місця, традиції, звичаї та  речі унікальної країни» (до 

року Китаю в Україні) 

віртуальна 

мандрівка 

вересень 

сайт НБ 
Кірєєва С. М.  

6.1.3 «О спорт! Ти – мужність! Ти – натхнення! (до Дня фізичної 

культури і спорту – 14.09 ) 

книжкова виставка вересень 

б. п. №3 
Ковальчук М. Б.  

6.1.4 Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1.12): 

6.1.4.1 «Ворог по імені СНІД» бесіда 1.12.19 

б. п. №4 
Сьомак Т. І.  

6.1.4.2 «СНІД як виклик часу» віртуальна 

інформина 

грудень,сайт НБ 

«Календарний 

кошик» 

Бездольна Л. І. 

Лукшина Є. Ю. 

 

7. Робота клубів 

7.1 Читацький дозвіллєвий клуб «Слово» 

7.1.1 «Міжнародний День Землі» засідання клубу квітень 

б. п. №4 
Сьомак Т. І.  

7.1.2 «День енергетика» засідання клубу 22.12.19 Сьомак Т. І.  



б. п. №4 

7.1.3 «Новорічне конфетті» засідання клубу грудень 

б. п. №4 
Сьомак Т. І.  

7.2  Краєзнавчо-туристичний клуб «Патріот» 

7.2.1 Опитування   та складання плану подорожей на 2019 рік засідання клубу в 

он-лайн режимі 

16. 01 – 22.01.19 Кірєєва С. М.  

7.2.2 Розробка запланованих  екскурсійних турів на 2019 рік , 

оголошення на сайти та е-mаil  членів клубу 

складання програм 

подорожей 

березень Кірєєва С. М.  

7.2.3 «Всі відтінки фарб та пригод подорожі до Румунії» екскурсійно-
пізнавальна подорож 

лютий Кірєєва С. М.  

7.2.4 «Свято сонця та весни: Масляна в Диканьці та на хуторі Проні» календарно-

обрядова мандрівка 

09.03.2019 Кірєєва С. М.  

7.2.5 «Перлина, що доповнює намисто містечок степової сторони» 

(фестиваль тюльпанів в місті Кропивницькому та багато іншого) 

екскурсійно-
пізнавальна подорож 

травень Кірєєва С. М.  

7.2.6 «Подорож до міста козака Рога»: цікавинки міста Кривий Ріг подорож з категорії 

промислового 

туризму 

червень Кірєєва С. М.  

7.2.7 «Знайомство з країною богів»: Греція екскурсійно-
пізнавальна подорож 

жовтень Кірєєва С. М.  

7.2.8 Редакція «Літопису подорожей клубу» 
 

грудень Кірєєва С. М  

 

 

 


