
План виставок фото та творів образотворчого мистецтва 

науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» 

на 2019 рік 
 

Образотворчі виставки 
№ 

з/п 

Назва Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

1.  «Мій Шевченко». До Дня народження Т. Г. Шевченка лютий конф. зал 

2.  Виставки етикеток Корпорації Бісквіт-Шоколад» м. 

Харків 

березень конф. зал 

3.  «Всесвіт мого життя». Виставка живопису Т. Сенченко квітень конф. зал 

4.  «Дивосвіт вишивки». Вишиті роботи співробітників 

НТУ «ХПІ» 

травень конф. зал 

5.  «Спогади про літо». Виставка живопису Т. Іванової вересень конф. зал 

6.  «Дотик до прекрасного». Виставка живопису 

О. Кішкурно 

вересень аб.1 

7.  Україна — Луганщина — Сєвєродонецьк. Виставка 

живопису 

жовтень конф. зал 

8.  «Якщо в серці живе кохання». Виставка живопису зав. 

відділу НТБ Н. Непран 

грудень конф. зал 

 

Фотовиставки 
№ 

з/п 

Назва Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

1.  Театр «Політехнік в об’єктиві ». Фотороботи 

Д. Черниха 

березень хол НТБ 

2.  «Життя льодового континенту. Антарктида». 

Фотовиставка А. Утевського (ХНУ ім. В. Каразіна) 

листопад конф. зал 

 

Віртуальні виставки та фотозвіти, медіа-огляди 
№ 

з/п 

Назва Дата 

проведення 

 Медіа-огляди  

1.  «Весь світ — Шекспір». З нагоди 455-річного ювілею англійського 

поета і драматурга В. Шекспіра 

квітень 

2.  «Я вдячний Богові за маму». До Дня матері в Україні травень 

3.  «Книг чарівні берегині». Бібліотекарі в художній літературі вересень 

4.  «Я інженер». Презентація на тему «Інженери в художній літературі» листопад 

 Наукова школа хімії ХПІ  

5.  Бекетов Микола Миколайович (194 дж.) березень 

6.  Валяшко Микола Овксентійович (182 дж.) травень 

7.  Рищенко Ігор Михайлович (49 дж.) Липень 

8.  Лещенко Сергій Анатолійович (10 дж.) серпень 

9.  Некрич Максим Ісидорович (32 дж.) жовтень 

10.  Гончаренко Григорій Констянтинович (19 дж.) листопад 

 Жінки — Гордість ХПІ  

11.  Ведь Марина Віталіївна квітень 

12.  Горошко Олена Ігорівна червень 

13.  Шаронова Наталія Валеріївна листопад 

 Книги, що зігрівають серця  

14.  Валентин Черемис «Ольвія» січень 

15.  Павло Загребельний «Дума про невмирущого» лютий 

16.  Олесь Гончар «Тронка» березень 

17.  Микола Гоголь «Тарас Бульба» квітень 



18.  Вільям Шекспір «Сон в літню ніч» червень 

19.  Ясунарі Кавабата «Стогін гори» липень 

20.  Ернест Хемінгуей «Старий і море» серпень 

21.  Марина Цвєтаєва «Мені подобається, що ви хворі не мною» вересень 

22.  Оскар Уайльд «Відданий друг» жовтень 

23.  Володимир Набоков «Машенька» листопад 

24.  Олександр Грін «Дорога нікуди» грудень 

 Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання  

25.  Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту 

поверхні 
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/4299  

лютий 

26.  Вступ до екологічної футурології 
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/4862  

червень 

27.  Педагогіка лідерства 
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/5307  

серпень 

28.  Кріогенні енергозберігаючі системи теплозахисту, вакуумування та 

пристрої 
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/5647  

листопад 

29.  Теоретичні і практичні основи проектування машин безперервного 

лиття 
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/5978  

листопад 

30.  Психологія тимбілдингу 
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/5983  

листопад 

31.  Психологія управлінської діяльності лідера 
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/6029  

листопад 

32.  Психологія лідерства в бізнесі 
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/6031  

листопад 

33.  Теорія і практика формування лідера 
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/6033  

листопад 

 

Тематичні книжкові виставки 
№ 

з/п 

Назва виставки Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

1.  Студентство — кращі роки життя. До Дня стендів січень аб.1 

2.  EU History. The 20th Anniversary of the Euro / Історія 

Євросоюзу. До 20-річчя введення євро 

січень аб.1 

3.  Зима у поетичних творах січень аб.6 

4.  До 140-річчя від дня народження Васильченка С. В. 

(1879–1824), українського письменника 

січень аб.6 

5.  Проблеми створення нових наноматеріалів та 

нанотехнологій 

січень ч.з.1 

6.  Разом назавжди. До Дня Соборності України січень ГАК, 1 пов. 

7.  Вивчаємо рідну мову січень аб.3 

8.  Фундаментальна психологія січень аб.4 

9.  Геніальний хімік, першокласний фізик, плідний 

дослідник. До 185-річчя від дня народження Менделєєва 

Д. І. (1834–1907)  

лютий аб.1 

10.  A Systematic Approach to the Knowledge of the World. To 

the 185th Anniversary of the Great Scientist-Chemist D. I. 

Mendeleev (1834–1907) / Системний підхід до пізнання 

світу. До 185-річчя великого вченого-хіміка Д. І. 

Менделєєва (1834–1907)  

лютий аб.1 

11.  До 250–річчя від дня народження Крилова І. А. (1768–

1844), письменника, байкаря 

лютий аб.6 

12.  Міжнародний день рідної мови лютий аб.6 
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http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/5647
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/5978
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13.  Виставка періодичних видань за тематикою кафедри лютий ч.з.1 

14.  Рідна мова — основа життя. До Дня рідної мови лютий конф. зал 

15.  Біотехнологія: принципи та застосування лютий аб.2 

16.  Інженерна та комп’ютерна графіка лютий аб.4 

17.  Наукова мова для початківців лютий аб.9 

18.  Проекти в бібліотеках: від ідей до впровадження лютий НМВ 

19.  Інскріпти відомих учених з колекцій НТБ НТУ «ХПІ» лютий ч.з.3 

20.  Поезія єднає серця. До всесвітнього Дня поезії березень ч.з.2 

21.  Шевченкове слово в віках не старіє. До 205-ї річниці від 

дня народження Т. Г. Шевченка 

березень конф. зал 

22.  Віддай людині крихітку себе. До Міжнародного дня 

театру 

березень конф. зал 

23.  Захопливий світ психології березень аб.2 

24.  Електричні машини березень аб.3 

25.  Гідравлічні машини та гідроприводи березень аб.4 

26.  Книга. Родина. Бібліотека березень НМВ 

27.  У витоків наукових шкіл НТУ "ХПІ" березень ч.з.2 

28.  Видатний вчений, фізик–теоретик Альберт Ейнштейн. 

До 140–річчя від дня народження (1879-1955) 

березень аб.1 

29.  Women in the World of Men. March 8 — International 

Women's Day / Жінки у світі чоловіків. До Міжнародного 

жіночого дня 

березень аб.1 

30.  Жіночий портрет у світовому мистецтві. До 

Міжнародного жіночого дня 

березень аб.6 

31.  Всесвітній день поезії березень аб.6 

32.  Періодичні видання за тематикою кафедри березень ч.з.1 

33.  Космос — дорога без кінця…. До Дня космонавтики квітень ГАК, 1 пов. 

34.  Планета жива. До Дня навколишнього середовища квітень конф. зал 

35.  «Найкраща помста — величезний успіх» Френк Сінатра. 

До Всеукраїнського дня психолога 

квітень конф. зал 

36.  Мандруємо перехрестями іноземних мов квітень аб.2 

37.  Технологія машинобудування квітень аб.4 

38.  Наше загальне майбутнє. До Дня довкілля  квітень аб.1 

39.  «Cosmos is not so Far Away…» Fred Hoyle. To the World 

Day of Aviation and Cosmonautics / «Космос зовсім не 

такий вже й далекий…» Фред Хойл. До Всесвітнього дня 

авіації і космонавтики  

квітень аб.1 

40.  До 210-річчя від дня народження Гоголя М. В.(1809–

1852), видатного письменника 

квітень аб.1 

41.  До 120-річчя від дня народження Набокова В. В. (1899–

1977), видатного письменника  

квітень аб.6 

42.  Інформаційні технології у проектуванні та виробництві квітень ч.з.1 

43.  Наука потрібна народу. Надбання праць вчених НТУ 

«ХПІ». До Дня науки 

травень конф. зал 

44.  Ми йдемо в Європейський дім. До Дня Європи травень конф. зал 

45.  У світі все дивовижно. До Міжнародного дня музеїв травень конф. зал 

46.  Внесок в науку вчених НТУ «ХПІ» травень аб.2 

47.  Європейська освіта в України травень аб.3 

48.  Російська як іноземна травень аб.9 

49.  Бібліотека НТУ «ХПІ» в особах: історія та сучасність травень НМВ 

50.  Вікно в Європу. Рідкісні видання іноземними мовами з 

фонду НТБ  

травень ч.з.3 

51.  День слов’янської писемності та культури травень ч.з.3 



52.  «Peace is the Virtue of Civilization, War is Its Crime.» 

Victor Marie Hugo. To the Day of Victory over Nazism in 

World War II / «Мир — доброчесність цивілізації, війна 

— її злочин.» Віктор Марі Гюго. До Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

травень аб.1 

53.  Друга світова війна в художній літературі травень аб.6 

54.  До міжнародного дня музеїв травень аб.6 

55.  Розвиток науки України. За матеріалами періодичних 

видань 

травень ч.з.1 

56.  Ми йшли до тебе, Перемого! До дня примирення травень аб.1 

57.  Періодичні видання за тематикою кафедри травень ч.з.1 

58.  Любімо світ, в якому ми живемо! (М. Рильський). До 

Всесвітнього дня довкілля 

червень конф. зал 

59.  Оберіг нашої держави. До Дня Конституції України 28 

червня 

червень конф. зал 

60.  Конституція України — гарант захисту прав людини. До 

дня Конституції України 

червень аб.1 

61.  I Have a RIGHT! On the Day of the Constitution of  Ukraine 

/ Я маю ПРАВО! До Дня Конституції України  

червень аб.1 

62.  До міжнародного Дня захисту дітей червень аб.6 

63.  До 130-річчя від дня народження Ахматової А. А. (1889–

1966), видатної поетеси  

червень аб.6 

64.  Конституція – основний Закон України. До дня 

Конституції України  

червень ч.з.1 

65.  Видатний фізик Петро Леонідович Капиця. До 125-річчя 

від дня народження (1894–1984) 

липень аб.1 

66.  World Population Day / Всесвітній день народонаселення липень аб.1 

67.  До 120-річчя від дня народження Хемінгуея Е. М. (1899–

1961), американського письменника  

липень аб.6 

68.  Усе моє, все зветься — Україна. (Л. Костенко). До Дня 

Незалежності України 

серпень конф. зал 

69.  Розвиток хімічної технології в Україні серпень аб.2 

70.  До уваги першокурсників! серпень аб.2 

71.  На допомогу навчальному процесу серпень аб.3 

72.  На допомогу першокурснику! серпень аб.4 

73.  День Незалежності України — свято патріотизму та 

гордості за свою націю   

серпень аб.1 

74.  «There is only one good — knowledge ...» Socrates / «Є 

одне тільки благо — знання ...» Сократ 

серпень аб.1 

75.  Шлях до майбутньої професії! До Дня знань вересень конф. зал 

76.  Ідеальна краса. До Міжнародного дня краси вересень конф. зал 

77.  День машинобудівника вересень ч.з.3 

78.  Цей дивосвіт — бібліотека вересень НМВ 

79.  Історія машинобудування у раритетних виданнях з 

фондів НТБ НТУ "ХПІ" 

вересень ч.з.3 

80.  «Знання — це сила, сила — це знання» Ф. Бекон. До Дня 

знань 

вересень аб.1 

81.  September 15 – October 15 — International Month of Nature 

Conservation / 15 вересня –15 жовтня — Міжнародний 

місячник охорони природи 

вересень аб.1 

82.  Translation — the Basis of Multilingualism and Cultural 

Diversity.  September 30 — International Translation Day / 

Переклад — основа багатомовності і культурного 

вересень аб.1 



різноманіття. 30 вересня — Міжнародний день 

перекладача 

83.  До 250-річчя від дня народження Котляревського І. П. 

(1769–1838), українського письменника  

вересень аб.6 

84.  День українського кіно вересень аб.6 

85.  Нові технології в олійно-жировій промисловості вересень ч.з.1 

86.  Краса в мистецтві. До Дня художника жовтень конф. зал 

87.  Правознавство жовтень аб.3 

88.  Автомобілі та автомобільне господарство жовтень аб.4 

89.  Популяризація науки серед іноземних студентів жовтень аб.9 

90.  Бібліотека як простір для самоосвіти та 

самовдосконалення 

жовтень НМВ 

91.  Міжнардний День Чорного моря жовтень аб.1 

92.  Military equipment and technology. October 14 — Day of 

the Defender of Ukraine / Військова техніка та технології. 

До Дня захисника України 

жовтень аб.1 

93.  Міжнародний день музики жовтень аб.6 

94.  День художника жовтень аб.6 

95.  Періодичні видання за тематикою кафедри жовтень ч.з.1 

96.  Найкращий період життя! С Днем студента! листопад конф. зал 

97.  У пошуках сенсу буття. До Міжнародного дня філософії. листопад конф. зал 

98.  Козаки — історія лицарства. До Дня українського 

козацтва 

листопад ч.з.3 

99.  Думки філософів, як зірки — вони не дають світла тому, 

що надто піднесені. Ф. Бекон. До міжнародного дня 

філософії 

листопад аб.1 

100.  10 листопада — Всесвітній день науки в ім’я миру та 

розвитку / 10 November — World Science Day for Peace 

and Development 

листопад аб.1 

101.  Ольга Юріївна Кобилянська — українська письменниця. 

До 155 років від дня народження (1863–1942) 

листопад аб.6 

102.  Іван Сергійович Тургенєв — письменник з мировим 

ім’ям. До 200 років від дня народження (1818–1883) 

листопад аб.6 

103.  Сучасні технології автоматизації у машинобудуванні листопад ч.з.1 

104.  Періодичні видання за тематикою кафедри листопад ч.з.1 

105.  Всесвітній день боротьби зі СНІД  грудень аб.1 

106.  Знайомтесь — Закон Європейського Союзу / Get 

Acquainted with the Law of the European Union 

грудень аб.1 

107.  Платон Воронько — український поет. До 105 років від 

дня народження (1913–1988)  

грудень аб.6 

108.  Марко Вовчок (Вілинська Марія Олександрівна) — 

українська письменниця. До 185 років від дня 

народження (1833–1907) 

грудень аб.6 

109.  Технології виробництва та переробки в харчовій 

промисловості 

грудень ч.з.1 

110.  Збережемо енергію — збережемо майбутнє! До Дня 

енергетика. 

грудень конф. зал 

111.  Охорона праці та безпека життєдіяльності людини — 

найважливіші пріоритети сучасності 

грудень аб.3 

112.  День енергетика грудень ч.з.3 

 

Відкриті перегляди 
№ з/п Назва виставки Дата Місце 



проведення проведення 

1.  «Сучасні педагогічні технології в освіті» XVI 

Міжнародна школа-семінар 

лютий ГК 

2.  Міжнародна науково-практична конференція студентів 

та молодих учених «Комп’ютерна лінгвістика та 

інтелектуальні системи» 

квітень ГК 

3.  Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його 

соратників та учнів, V Міжнародна науково-практична 

конференція 

травень ГК 

4.  Відкритий перегляд  вересень ГК 

5.  Різноманітність мов в книжкових виданнях НТБ НТУ 

«ХПІ». До Європейського дня мов 

вересень ГК 

 
 


