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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. 
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працює у науковій бібліотеці Хмельницького національного 

університету на посадах бібліотекаря, зав. сектору, головного 

бібліотекаря, заступника директора (1994 – 2005 рр.) У 2006 р. 

призначена на посаду директора наукової бібліотеки. 

За час перебування на посаді директора у бібліотеці 

створено Автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему, 

яка включає 53 ПК, 4 сервери. Система забезпечила 

автоматизацію основних бібліотечних технологічних процесів – 

від замовлення документів до їх видачі користувачам та 

списання. Заснована віртуальна система обслуговування 

користувачів, яка базується на бібліографічних, повнотекстових 

та організаційних базах даних і сервісах – «Електроннний 

каталог», «Електронна бібліотека», «Інституційний 

репозитарій», «Віртуальна довідка», «Книгозабезпечення», 

«МБА та ЕДД», «Читачі», «Кадри», а також на іноземних 

наукових та наукометричних ресурсах, доступ до яких 

здійснюється через веб-сайт бібліотеки. Досвід роботи НБ ХНУ 

сприяв запровадженню інновацій в інших бібліотеках області та 

України. Бібліотеку відзначено обласною премією в галузі 

бібліотечної справи імені Мелетія Смотрицького, Грамотою 

Міністерства культури, неодноразово грамотами ХНУ, 

обласного осередку Просвіти імені Т. Г. Шевченка тощо. Низка 

працівників отримали подяки та грамоти Міністерства освіти і 

науки України, обласних та місцевих керівних установ. Олена 

Борисівна є ініціатором корпоративних краєзнавчих проєктів – 

створення БД «Науковці Хмельниччини», «Наукові видання 

ЗВО Хмельниччини» тощо.  

Активно сприяє розвитку наукової роботи бібліотеки, 

здійснюючи колективні та індивідуальні дослідження з історії 

бібліотечної справи Хмельниччини, НБ ХНУ та університету. У 

2015 р. захистила дисертацію за темою «Становлення і розвиток 

бібліотек на Поділлі в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: 

роль і місце в культурно-освітньому житті краю». Айвазян О. Б. 

брала участь у роботі редакційних колегій 35-ти книг, наукових 

збірників та інших видань, є автором 68 наукових праць, 

монографії та 30-ти публіцистичних статей. 

Багато років була членом НМБК МОН України, є головою 
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методичного об’єднання бібліотек ВЗО Хмельницької області. 

Обиралася членом Президії УБА з 2001 по 2005 рік, наразі є 

членом президії її Хмельницького обласного відділення. 

Неодноразово відзначалася грамотами МОН, обласної та міської 

державних адміністрацій, ХНУ, була занесена на Дошку пошани 

університету. Кандидат історичних наук, відмінник освіти 

України, член Української бібліотечної асоціації та 

Національної спілки краєзнавців України. 

Публікації О. Б. Айвазян:  

Бібліотеки Поділля (друга половина ХIХ – початок 

ХХ ст.) : монографія / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук. – 

Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2016. – 256 с. 

Бібліотека університету: витоки та сучасність : зб. наук. 

ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки 

ун-ту / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 

2012. – 296 с. 

* * * 

З історії централізації публічних бібліотек 

м. Хмельницького // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-

краєзн. зб. – Хмельницький, 2020. – Вип. 26. – С. 32-45. 

Айвазян О. Б. Веб-сайт бібліотеки як засіб ефективної 

взаємодії з користувачем / О. Б. Айвазян, Ю. В. Костров // 

Бібліотека в системі соціалізації особистості та соціального 

розвитку громад : матеріали обл. наук.-практ. конф. 

(м. Хмельницький, 25 верес. 2019 р.). – Хмельницький, 2019. – 

С. 12-17. 

Бібліотека як складова духовного потенціалу вишу // Вісн. 

Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, 

бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, 
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Наукова бібліотека Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 

 

Ісаєнко Галина Йосипівна 
Завідуюча бібліотекою Хмельницького 

гуманітарно-педагогічного інституту  

(1987 – 2000 рр.) 

 

Народилася 5 червня 1941 року в 

с. Вовковинці Деражнянського району на 

Хмельниччині.  

За спеціальністю – вчитель російської 

мови та літератури. Довгий час працювала 

на освітянській та культурологічній ниві 

Хмельниччини. За її організації та активної 

участі в стінах бібліотеки постійно 


