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Петрицька (Ярова) Валентина Михайлівна 
Директор наукової бібліотеки Хмельницького 

національного університету 

(1984 – 2005 рр.) 

 

Народилася 27 лютого 1937 року в 

м. Москва (Росія) у сім’ї службовців. 

Освіта – бібліотечні курси при 

Хмельницькому обласному управлінні 

культури (1955 р.), Ленінградський 

бібліотечний інститут (1962 р.). 

Трудова діяльність: 1956 – 1959 рр. – 

завідувачка бібліотеки військової частини; 

1959 – 1966 рр. – Хмельницька ОУНБ 

ім. М. Островського – бібліотекар, бібліограф. Працюючи в 

обласній універсальній науковій бібліотеці Валентина 

Михайлівна (тоді ще Яровая) стала одним з перших 

бібліографів-краєзнавців області. 

1966 – 1984 рр. – директор Обласного бібколектора, 

успішну роботу якого неодноразово відзначено урядовими 

постановами та наказами, а директора Петрицьку відзначено 

орденом «Знак пошани». 

У 1984 році В. Петрицьку призначено директором 

наукової бібліотеки Хмельницького національного 

університету. 

Як очільник НБ ХНУ сприяла запровадженню нових форм 

роботи: автоматизації бібліотечних технологічних процесів, 

розвитку локальної мережі (61 ПК) та автоматизованої 

інформаційно-бібліотечної системи, створенню веб-сайту 

бібліотеки. Особлива заслуга Валентини Михайлівни в 

організації сучасного оснащення та переведення бібліотеки у 

нове дев’ятиповерхове приміщення, створення на його базі 

комфортного бібліотечного середовища з 5-ма читальними 

залами, 3-ма абонементами, літературною вітальнею, залом 

електронної інформації, сектором НТД, іноземної літератури 

тощо. 

Під її керівництвом бібліотека стала обласним 
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методичним центром для бібліотек ЗВО, перейшла на 1-шу 

категорію за оплатою праці. Здійснювала активну кадрову 

політику, сприяла розвитку структури бібліотеки (10 відділів та 

13 секторів; штат – 85 одиниць). Започаткувала наукову та 

видавничу діяльність бібліотеки (конференції, наукові 

публікації, видання, програми розвитку, маркетингові та 

соціологічні дослідження), розвинула демократичні форми 

управління шляхом створення рад (з комплектування, 

методичної тощо), заклала традиції сучасного суспільного життя 

великого жіночого колективу. 

З 2006 по 2011 р. – вчений секретар НБ ХНУ. 

Багато років була членом НМБК МОН України, членом 

вченої ради та профкому університету, головою методичного 

об’єднання бібліотек ВЗО Хмельницької області. Нагороджена 

орденом «Знак Пошани», почесною відзнакою «Відмінник 

освіти України» та відзнакою УБА «За відданість бібліотечній 

справі». Неодноразово відзначалася грамотами МОН, обласної 

та міської державних адміністрацій, ХНУ, була занесена на 

Дошку пошани та в Книгу пошани Хмельницького 

національного університету.  

Публікації В. М. Петрицької: 

Місія освіти XXI століття та роль бібліотеки університету 

у вихованні духовно багатої особистості // Гуманізація освіти та 

традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів 

Хмельниччини : матеріали наук.-практ. конф., 7-8 квіт. 2009 р. – 

Хмельницький, 2009. – С. 84-89. 

* * * 

Бібліотека в єдиному інформаційно-освітньому просторі 

вузу / В. М. Петрицька, О. Б. Айвазян // Вісн. Технолог. ун-ту 

Поділля. Технічні науки. – 2002. – № 6, ч. 1. – С. 274-277. 

* * * 

Комфортність обслуговування очима користувачів // 

Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 32-36. 

Роль наукових досліджень в управлінні інноваційними 

процесами в бібліотеках // Бібліотечний форум України. – 2007. 

– № 4. – С. 2-5. 

 



168 
 

Бібліотека Хмельницького національного університету: 

здобутки, проблеми, перспективи // Бібліотечний форум 

України. – 2006. – № 1. – С. 29-33. 

Література про неї: 

Григоренко О. П. Бібліотекар В. М. Петрицька: 

самовіддана праця на ниві духовності // Історія, культура та 

освіта: християнський вимір (до 1925-річчя Хрещення Київської 

Русі та 20-річчя Хмельницької єпархії УПЦ) : зб. наук. пр. – 

Хмельницький, 2013. – С. 150-159. 

Айвазян О. Служила книзі і бібліотеці. До 80-річчя з дня 

народження Валентини Михайлівни Петрицької / О. Айвазян, 

Т. Марчак // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини 

на 2017 рік / Хмельниц. обл. універ. наук. б-ка. – Хмельницький, 

2016. – С. 101–104. 

* * * 

Горбатюк В. Музика праці, музика життя // Поділ. вісті. – 

2003. – 10 квіт. – С. 3. 

 

Айвазян Олена Борисівна 
Директор Наукової бібліотеки  

Хмельницького національного університету 

(з 2006 р. – по даний час) 

 

Народилася 5 листопада 1963 року в 

м. Хмельницький. У 1981 році закінчила 

Кам’янець-Подільське культурно-освітнє 

училище, а в 1987 році – Київський 

державний інститут культури імені 

Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекар-

бібліограф». У 2009 році закінчила 

магістратуру Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (2009 р.) за фахом 

«Управління освітніми закладами», аспірантуру Кам’янець-

Подільського національного університету ім. Івана Огієнка 

(2013 р.) за спеціальністю «Історія України». 

Кар’єра (трудова діяльність): 1981 – 1984 рр. – бібліотекар 

Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. З 1984 р. 


