Культурно-просвітницька робота бібліотеки ХНУПС ім. І. Кожедуба

План роботи бібліотеки на 2021 рік
( Для перегляду натисніть на назву)

Академічна доброчесність
1. В університеті пройшов цикл заходів «Доброчесне академічне письмо» під керівництвом
кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ та за участю бібліотеки
університету (з 12 по 16 січня 2021)
2. «Академічна доброчесність: фундаментальні цінності» - семінар-практикум для курсантів 5
курсу льотного факультету (2 лютого 2021)
3. «Військовій освіті – академічну доброчесність» . Працівники бібліотеки знайомили учасників
заходів з керівними документами та правилами оформлення письмових робіт (29 березня
2021)
4. «Книжки, мов дивні розсипи скарбів» - Всесвітній день книги та авторського права (23 квітня
2021)

Віртуальні виставки
5. «Портрети відомих українців» - віртуальна книжкова виставка (25 січня 2021)

Відеогалерея
6. «Зачаровані мистецтвом» - урочисте закриття щорічної виставки творчих робіт співробітників
університету (23 березня 2021)

Заходи присвячені ООС (АТО)
7. «КІБОРГИ. ДОНЕЦЬК. АЕРОПОРТ». Цикл заходів, присвячений шостій річниці останнього
трагічного етапу оборони Донецького аеропорту (з 16 по 21 січня 2021)

8. «Коли Вітчизна кликала до бою» - година патріотизму, яка приурочена до Дня українського
добровольця (12 березня 2021)
9. Тиждень святкових та пам’ятних заходів «БОРЦІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ» - День Героїв. Це день
пам’яті всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України
(21 травня 2021)
10. «ЯК СФІНКС, ПОСТАЄ МАРІУПОЛЬ» - вечір-присвята. Сім років з того історичного дня, коли
Маріуполь було звільнено від окупантів і над містом знову замайорів український прапор (11
червня 2021)
11. Вечір-спомин «ІЛ-76. ЧОРНИЙ ЧЕРВЕНЬ 2014», присвячений пам’яті українських військових,
що загинули у збитому бойовиками літаку Іл-76 над містом Луганськ (13 червня 2021)
12. «Є В ПАМ’ЯТІ БІЛЬ І ПОДЯКА»

- вечора мужності, які були приурочені до сьомої річниця збиття Ан-26

над Луганською областю та у знак вшанування пам’яті випускників нашого університету – Героя України,
підполковника Дмитра Майбороди та підполковника Дмитра Шкарбуна (14 липня 2021)

13. «І ЖИВУТЬ У ПАМ’ЯТІ НАРОДУ ЙОГО ВІРНІ ДОЧКИ І СИНИ, ТІ, ЩО НЕ ВЕРНУЛИСЯ З ПОХОДІВ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ…» - цикл заходів «Пам`ять – найкраща шана героям», присвячений
Дню пам’яті захисників України (28 та 29 серпня 2021)

14. Виставка «АТО-ООС ОЧИМА СУЧАСНИХ МИТЦІВ!», яка відкрилася у центрі сучасного
мистецтва «ЄрміловЦентр» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У
експозиціях виставки висвітлено представників усіх сфер сектору безпеки та оборони України.
У тому числі й випускників нашого університету (7 жовтня 2021)
15. «НАМ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!» - тематичні заходи присвячені Дню захисників і захисниць
України (14 жовтня 2021)

Заходи бібліотеки
16. В університеті пройшов цикл заходів «Доброчесне академічне письмо» під керівництвом
кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ та за участю бібліотеки
університету (з 12 по 16 січня 2021)
17. «Крути: уроки минулого» – вечір історичної пам’яті, присвячений Дню пам’яті Героїв Крут (14
січня 2021)
18. «КІБОРГИ. ДОНЕЦЬК. АЕРОПОРТ». Цикл заходів, присвячений шостій річниці останнього
трагічного етапу оборони Донецького аеропорту (з 16 по 21 січня 2021)
19. «Єднання заради незалежності» - тематичний вечір, присвячений Дню Соборності (22 січня
2021)
20. «Академічна доброчесність: фундаментальні цінності» - семінар-практикум для курсантів 5
курсу льотного факультету (2 лютого 2021)

21. «Українська культура в іменах» - тематичний вечір , який присвячений діячам культури та
мистецтва (5 лютого 2021)
22. «РАНИ ЧУЖОЇ ВІЙНИ» - захід присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на
території інших держав (15 лютого 2021)
23. «НАВІКИ АНГЕЛИ МАЙДАНУ» - цикл заходів до Дня Героїв Небесної Сотні (18 лютого 2021)
24. «ДЕБАЛЬЦІВСЬКИЙ ПЛАЦДАРМ» - вшановує полеглих синів, які віддали свої життя за
незалежність країни в пекельних боях за місто Дебальцеве (19 лютого 2021)
25. «ДО МОВИ СЕРЦЕМ ПРИГОРНИСЬ» - захід присвячений Міжнародному дню рідної мови (19
лютого 2021)
26. «Стояла я і слухала весну» - художньо-літературний вечір, присвячений 150 річниці від дня
народження Лесі Українки (25 лютого 2021)
27. Інформаційна година "Крим – це Україна». З нагоди пам’ятної дати – День кримського
спротиву російській окупації (26 лютого 2021)
28. «Цілюще джерело Шевченкового слова» - вечір–бесіда, присвячена річниці народження
Тараса Григоровича Шевченка (9 березня 2021)
29. «Коли Вітчизна кликала до бою» - година патріотизму, яка приурочена до Дня українського
добровольця (12 березня 2021)
30. «Зачаровані мистецтвом» - урочисте закриття щорічної виставки творчих робіт співробітників
університету (23 березня 2021)
31. «Військовій освіті – академічну доброчесність». Працівники бібліотеки знайомили учасників
заходів з керівними документами та правилами оформлення письмових робіт (29 березня
2021)
32. З нагоди дня створення НАТО бібліотека університету разом з кафедрою філософії провели
інформаційну годину "Україна – НАТО. ХХІ століття» (2 квітня 2021)
33. "Здоров’я – мудрих гонорар» - захід присвячений Всесвітньому дню здоров’я (7 квітня 2021)
34. «КОЛУМБ ВСЕСВІТУ» - Всесвітній день авіації та космонавтики, Міжнародний день польоту
людини в космос (12 квітня 2021)
35. Віртуальна подорож «Архітектурні перлини України та світу» з нагоди Міжнародного дня
пам’яток і визначних місць (19 квітня 2021)
36. «Книжки, мов дивні розсипи скарбів» - Всесвітній день книги та авторського права (23 квітня
2021)
37. «ДЗВОНИ ПАМ’ЯТІ КЛИЧУТЬ НА СПОМИН» - тематичний вечір, присвячений Дню пам`яті та
примирення (7 травня 2021)

38. «НЕ РОЗСТАНУСЬ З СОВІСТЮ СВОЄЮ!» - вечір пам’яті, який був присвячений трагічним
моментам історії міста Харкова (14 травня 2021)
39. «ТАКА ДАЛЕКА І БЛИЗЬКА, НЕЗВІДАНА І ЗВИЧНА…» - День Європи в Україні (17 травня 2021 )
40. «ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОНОГРАФІЇ» - “Методологічні й системотехнічні аспекти інформаційного
забезпечення управління системами військового призначення та діяльністю в оборонній
сфері”. Це двотомне видання над яким працював колектив авторів Харківського
національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ради національної безпеки
і оборони України та Центрального науково-дослідного інституту озброєння і військової
техніки Збройних Сил України (19 травня 2021)
41. «ВИШИВАНКА – БЕЗЦІННИЙ СПАДОК УКРАЇНЦІВ» - тематичний вечір, присвячений Дню
вишиванки (20 травня 2021)
42. Тиждень святкових та пам’ятних заходів «БОРЦІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ» - День Героїв. Це день
пам’яті всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України
(21 травня 2021)
43. «ЦЕЙ СВІТ ВРЯТУЮТЬ ГЕРОЇ» - цикл вечорів-споминів, присвячений пам’яті Героя України
полковника Костянтина Могилка (4 червня 2021)
44. «ОБЕРІГ ДЕРЖАВНОСТІ» - круглий стіл з нагоди відзначення Дня Конституції (11 червня 2021)
45. «ЯК СФІНКС, ПОСТАЄ МАРІУПОЛЬ» - вечір-присвята. Сім років з того історичного дня, коли
Маріуполь було звільнено від окупантів і над містом знову замайорів український прапор (11
червня 2021)
46. Вечір-спомин «ІЛ-76. ЧОРНИЙ ЧЕРВЕНЬ 2014», присвячений пам’яті українських військових,
що загинули у збитому бойовиками літаку Іл-76 над містом Луганськ (13 червня 2021)
47. «СТАЛА ПАМ’ЯТЬ ЛЮДСЬКА ОБЕЛІСКОМ» - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни
фахівці бібліотеки університету провели низку заходів: тематичний вечір «Крах «Барбаросса»»
та книжкову виставку «Стала пам’ять людська обеліском» (22 червня 2021)
48. «НАУКОВА СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ. ВИДАТНІ ІМЕНА» - презентацію чергового випуску
бібліографічного покажчика з серії «Наукова спадщина університету. Видатні імена».
Покажчик присвячений науковій та педагогічній діяльності Сергія Яроша (2 липня 2021)
49. Година патріотизму «Слов’янськ. Краматорськ. Шляхами визволення», присвячена сьомій
річниці звільнення від бойовиків Слов’янська та Краматорська (5 липня 2021)
50. Цикл заходів «ПЕТРО ЯЦИК ТА УКРАЇНСЬКА ДУХОВНІСТЬ», присвячених 100-річчю від дня
народження видатного українського мецената, першого президента Ліґи українських
меценатів та громадського діяча Петра Яцика (7 липня 2021)
51. «Є В ПАМ’ЯТІ БІЛЬ І ПОДЯКА» - вечора мужності, які були приурочені до сьомої річниця збиття
Ан-26 над Луганською областю та у знак вшанування пам’яті випускників нашого університету
– Героя України, підполковника Дмитра Майбороди та підполковника Дмитра Шкарбуна (14
липня 2021)

52. «СЛАВНЕ ВІЙСЬКО НЕБЕСНИХ ПРОСТОРІВ»
Збройних Сил України (5 серпня 2021)

-

вечір-привітання, до Дня Повітряних Сил

53. «З КОЖЕДУБА ІМ’ЯМ НА ВУСТАХ, МИ ДО МРІЇ КРОКУЄМ НАТХНЕННО!» - година-присвята “ З
нас починається небо ”. Цей захід присвячено до шістнадцятої річниці присвоєння
Харківському національному університету Повітряних Сил почесного імені Івана Кожедуба (26
серпня 2021)
54. «І ЖИВУТЬ У ПАМ’ЯТІ НАРОДУ ЙОГО ВІРНІ ДОЧКИ І СИНИ, ТІ, ЩО НЕ ВЕРНУЛИСЯ З ПОХОДІВ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ…» - цикл заходів «Пам`ять – найкраща шана героям»,
присвячений Дню пам’яті захисників України (28 та 29 серпня 2021)
55. «ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ «НАРОДНІ ПАНЦЕРНИКИ» - презентація книги військового журналіста,
підполковника Збройних Сил України Сергія Камінського «Народні панцерники в гібридній
війні на Донбасі». (22 вересня 2021)
56. «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК». Колектив бібліотеки реалізовує всі свої можливості,
енергію та професіоналізм на користь своїм читачам, щоб зробити бібліотеку сучасним
інноваційним освітньо-науково-культурним центром університету та найпривабливішим
місцем для курсантів та студентів (29 серпня 2021)
57. «БІБЛІОТЕКА – СВІТ ІНФОРМАЦІЇ, ЗНАНЬ, УСПІХУ» - цикл екскурсій та уроків–навігації для
першокурсників нашого університету (з 27 по 29 вересня 2021)
58. «COLUMBUS DAY» - вечір-конкурс присвячений Дню Відкриття Америки Колумбом, який
провели бібліотека університету разом з кафедрою іноземних мов.
59. «НАМ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!» - тематичні заходи присвячені Дню захисників і захисниць
України. (14 жовтня 2021)
60. «Halloween» - захід присвячений традиціям святкування Хелловіна в англомовних країнах.
Відбулися командні змагання серед першокурсників різних факультетів.
Метою заходу було підвищити мотивацію курсантів до вивчення англійської мови,
сформувати навички спілкування за темою, розвинути творче мислення та вміння працювати
в групах. (2 листопада 2021)
61. “МОВА РОСТЕ ЕЛЕМЕНТАРНО РАЗОМ З ДУШЕЮ НАРОДУ”. – захід присвячений Дню
української писемності та мови (9 листопада 2021)
62. «VETERANS DAY». Кафедра іноземних мов факультету післядипломної освіти та бібліотека
університету поєднали свої зусилля у залученні курсантів до вивчення культури та традицій
англійської мови. (11 листопада 2021)
63. «УКРАЇНА. ПОСТУП СВОБОДИ» - День Гідності та Свободи на честь двох видатних подій в
історії нашої країни: Помаранчевої революції 2004 року і Революції Гідності 2013 року (19
листопада 2021)
64. Цикл вечорів пам’яті: «МОЄЇ ЗЕМЛІ СКОРБОТНІ РОКИ», “Тепер нас врятує пам’ять”,
присвячених сумним сторінкам української історії – Дню пам’яті жертв голодоморів (26
листопада 2021)

Тематичні виставки
65. «Дні інформації» - щоквартальне бібліотечно-бібліографічне інформування читачів про нові
надходження літератури (з 22 по 31 березня 2021)
66. Книжкова виставка «Неповторна Шарлотта Бронте», присвячена 205-річчю від дня
народження англійської поетеси і романістки (з 19 по 26 квітня 2021)
67. «Фарбуй життя в яскраві кольори» - книжкова виставка приурочена до професійного свята
українського психолога (23 квітня 2021)
68. «ЯДЕРНЕ ПЕКЛО ЧОРНОБИЛЯ» - книжкова виставка «Ядерне пекло Чорнобиля», присвячена
35-й річниці Чорнобильської трагедії (з 26 по 30 квітня 2021)
69. «Дні інформації» - щоквартальне бібліотечно-бібліографічне інформування читачів про нові
надходження літератури (з 14 по 16 липня 2021)

