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Діяльність методичного 

об’єднання бібліотек ЗВО 

м. Вінниці здійснювалася завдяки 

тісній співпраці та професійному 

розвитку на шляху вдосконалення 

існуючих та створення нових і   

актуальних форм та методів бібліотечної роботи.  

Адаптивність, мобільність, професійну співдружність 

ефективно застосували бібліотеки ЗВО у відповідь на 

пандемію, пов’язану з COVID-19. Звісно, основні напрямки 

діяльності МО не змінили своє спрямування, проте умови 

карантину вказали на важливість роботи бібліотечних фахівців 

у справі впровадження нових інформаційних технологій та 

інтеграції інформаційних продуктів у мережу Інтернет задля 

забезпечення доступності до інформації. 

МО бібліотек ЗВО м. Вінниці об’єднує шість бібліотек 

провідних закладів вищої освіти міста, а саме: 

 Наукова бібліотека Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова; 

 Бібліотека Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; 

 Науково-технічна бібліотека Вінницького національного 

технічного університету; 

 Бібліотека Вінницького національного аграрного 

університету; 

 Бібліотека Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ; 

 Наукова бібліотека Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. 

Бібліотека Вінницького кооперативного інституту в 2020 р. 

вийшла зі складу методичного об’єднання у зв’язку з 

відмінностями в напрямках роботи. 
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Бібліотечні фонди 
 
 

Важливим напрямком діяльності бібліотек МО 

залишається робота з бібліотечним фондом. Від його складу 

залежать показники відвідування бібліотеки. А зміст, повнота 

та якість фонду документів впливає на результати задоволення 

інформаційних потреб користувачів, забезпечення навчальних 

та наукових завдань. 

В умовах карантину фахівці бібліотек ЗВО вкотре 

звернули увагу на одну із сучасних тенденцій розвитку 

бібліотечного фонду, а саме, розширення його видового складу 

в форматі електронних ресурсів (електронні підручники, 

інформаційні електронні ресурси та ін).  
 

Станом на 01.01.2021 р. загальний фонд МО бібліотек 

ЗВО м. Вінниці нараховував 2 471 563 документи. Порівняно з 

минулим роком його кількість збільшилася на 20 212 од. 

Найбільшими є фонди бібліотек ВНТУ – 863 143 пр., ВНМУ – 

580 302 пр., ВДПУ – 527 289 пр. (Табл. 1). 

    Таблиця 1. 
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Аналізуючи основний бібліотечний фонд МО бібліотек 

ЗВО м. Вінниці, доцільно вказати на те, що комплектування 

відбувалося з урахуванням забезпечення якісного навчального 

процесу та розвитку наукових досліджень. Відповідно, за 

видовою ознакою більшу кількість фонду становили книги 

(найбільше у фонді бібліотеки ВНТУ – 645 791 пр). Загальна 

кількість електронних видань (ел. носії із записом та мережні 

локальні документи) – 26 604 од., найбільшою кількістю 

володіють бібліотеки ВТЕІ (12 772 пр.), ВДПУ (10 445 пр.).  

За цільовим призначенням бібліотечний фонд 

університетських бібліотек складався в основному з навчальних 

та наукових видань. Такий підхід до комплектування фонду є 

однією з основ якісного навчального процесу та розвитку 

подальшої наукової діяльності. Найбільшу частку становили 

навчальні видання – 44 % та наукові – 30,1 %, літературно-

художні видання складали 11,9 %. Найбільше навчальних 

видань у фондах бібліотек ВНТУ (354 146 пр.) і ВДПУ 

(228 267 пр.) та наукових видань – у бібліотеках ВДПУ 

(237 636 пр.) і ВНМУ (216 138 пр.). 

Рідкісні та цінні видань представлені у фондах бібліотек 

ВНМУ (3247 пр.), ВДПУ (1519 пр.), ВНАУ (182 пр.). 

Важливою часткою бібліотечного фонду залишалися 

періодичні видання, які не лише забезпечували наукову 

комунікацію, а й були актуальними та оперативними 

джерелами нової інформації та представляли здобутки в різних 

галузях знань. Найбільше фахової періодики представлено у 

фондах бібліотек ВНТУ (168 032 пр.) та ВНМУ (107 018 пр.)  
 

У 2020 р. фонд документів МО бібліотек ЗВО поповнився 

новими надходженнями на 34 746 пр. Найбільше нових надход-

жень отримала бібліотека ВНМУ (13 927 пр.), до бібліотеки ВТЕІ 

надійшло 11 079 пр., із них 9897 од. мережних локальних 
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документів. У порівнянні з минулим роком спостерігається ріст 

показника нових надходжень на 5543 пр. (Табл. 2). 

Таблиця 2. 

 
 

Галузева періодика, залишаючи за собою науково-

комунікативну та оперативно-інформаційну функцію, становить 

значну частку нових надходжень. У 2020 р. до бібліотечних 

фондів МО бібліотек ЗВО надійшло 5081 пр. періодичних 

видань. Найбільше отримали бібліотеки ДонНУ (1214 пр.), 

ВДПУ (1144 пр.), ВНМУ (915 пр.). 
 

Фінансування бібліотек визначає ресурсний потенціал та 

наявність послуг, які впливають на якість та зміст навчання і 

наукових досліджень. Аналізуючи фінансові витрати у 2020 р., 

найбільше коштів на придбання книг виділено у бібліотеках 

ВНМУ (понад 6 млн грн), ВНТУ (понад 107 тис. грн). 

Фінансування на передплату періодичних видань у бібліотеках 

складало: ВНТУ (понад 146 тис. грн), ВНМУ (понад 97 тис. 

грн), ВНАУ (68 тис. грн), ВТЕІ (понад 62 тис. грн), ДонНУ 

(понад 51 тис. грн). 
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Обслуговування користувачів 
 

Бібліотечне обслуговування становить систему різних 

інформаційних послуг, орієнтованих на користувача, і є одним з 

головних напрямків діяльності щодо задоволення інформацій-

них, освітніх, культурних та інших потреб студентів, науковців 

і викладачів. Для визначених цільових груп бібліотечні фахівці 

застосовують диференційний та індивідуальний підхід, сучасні 

інноваційні форми обслуговування.  
 

Кількість читачів за єдиною реєстрацією в бібліотеках 

МО за звітний період становить 39 167 осіб. Ці дані значно 

зменшились у порівнянні з минулим роком  (-10129). Тенденція 

зменшення спостерігається у всіх навчальних закладах. 

Причини цьогорічного негативного явища різні: епідеміологічна 

ситуація, демографічні показники, дисбаланс на ринку праці, ін.  

Також на таку різницю вплинув минулорічний показник 

віддалених авторизованих користувачів бібліотеки ВДПУ (6954), 

який у поточному році не відображений. 

Найбільше читачів за єдиним обліком у бібліотеках 

ВНМУ – 10 798, ВНАУ – 8011, ВДПУ – 6664, ВНТУ – 6609. 

(Табл 3). 

Таблиця 3. 
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У звітному періоді бібліотеки ЗВО м. Вінниці обслужили 

115 445 читачів. На зменшення цього показника (-16 246) 

вплинуло не лише зменшення кількості здобувачів вищої 

освіти, а й карантинні обмеження, які було застосовано до 

навчального процесу в усіх ЗВО України. (Табл 3).  

Карантинні обмеження вплинули також на значне 

зменшення показника відвідування бібліотек, який становив 

1 251 483 од. Найбільший показник у бібліотеці ВДПУ – 

447 761 од., ВНАУ – 193 800 од., ВНТУ – 290 728 од. (Табл. 4).  

В умовах дистанційного навчання користувачі бібліотеки 

також використовували наявні електронні ресурси, відвідували 

веб-сайт, електронний каталог та інституційний репозиторій. 

Загальна кількість звернень до веб-ресурсів бібліотек склала 

608 151 од. Цей показник свідчить про те, що бібліотеки ЗВО 

ефективно здійснювали інформаційну підтримку навчального 

та наукового процесів в університетах в період карантинних 

обмежень. Викладачі, студенти та науковці ефективно 

використовували в своїй діяльності бібліотечні ресурси та 

послуги, які можна було отримати дистанційно. 

Таблиця 4. 
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Карантинні обмеження та дистанційна форма навчання в 

значній мірі призвели до зменшення показника книговидачі. 

Загальна кількість виданих документів у бібліотеках становила 

2 370 775 од., що на 982 524 од. менше порівняно з 2019 р. 

(Табл. 5). 

Таблиця 5. 

 

 

Про інтенсивність використання бібліотечного фонду і 

його якість свідчать показники обертаності та читаності.  

Загальний відносний показник обертаності на рівні 1,1 од. 

дещо знизився. На це в основному вплинули причини, пов’язані 

з пандемією COVID-19, які призвели до значного зменшення 

показника книговидачі. Найбільший показник обертаності у 

бібліотеках ВТЕІ (2,46 од.), ВНАУ (1,9 од.), ВДПУ (1,51 од.).  

Загальний показник читаності складає 58,9 од., 

порівняно з минулим роком зменшився на 5,5 од. Найбільшу 

читаність демонструють бібліотеки ВДПУ (119,19 од.), ВТЕІ 

(108,04 од.), ВНАУ (54,6 од.).  

Показник відвідуваності – 33,3 од. Період карантину не 

значно вплинув його на зменшення (-1,3 од), про що свідчить 
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ефективна організація роботи бібліотек в режимі онлайн, яка 

відповідала запитам і потребам користувачів. Найбільший 

показник відвідуваності у бібліотеках ВДПУ (67,19 од.), ВНТУ 

(43,99 од.), ВТЕІ (27,19 од.).  

Показник книгозабезпеченості порівняно з минулим 

роком збільшився на 11 од. і становить 59,3 од. Така позитивна 

динаміка пов’язана із зменшенням кількості користувачів за 

єдиним обліком та не свідчить про надмірну кількість фонду і 

його пасивність. Найкращі показники книгозабезпеченості у 

бібліотеках ВНТУ (130,6 од.), ВДПУ (79,13 од.), ВНМУ (53,7 од.). 

(Табл. 6). 

Таблиця 6. 

 
 

Довідково-інформаційне обслуговування 
 

Довідково-бібліографічна робота – це важливий напрямок 

діяльності, який тісно пов’язаний з обслуговуванням 

користувачів та створенням зручних і доступних пошуково-

інформаційних ресурсів. На практиці ця сфера в роботі 

сучасних бібліотек набирає обертів та стає перспективною 

галуззю в інформаційному забезпеченні навчальної та наукової 

діяльності. 
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        Важливе місце належить роботі з електронним каталогом – 

вагомому інформаційному ресурсу бібліотек ЗВО. 

У 2020 р. загальний обсяг ЕК склав  1 311 927 записів. 

Найбільша кількість у бібліотеках ВНМУ – 417 889, ВДПУ –

315 143, ВНТУ – 246 653, ВНАУ – 219 384. (Табл. 7).  

Поповнення ЕК складає 49 693 од., що на 3 906 од. 

менше, ніж у 2019 р. Найбільше введено записів до ЕК в 

бібліотеках ВТЕІ (16 812), ВНМУ (9450), ВНАУ (9400) та 

ВНТУ (8145).  

Таблиця 7. 

 
 

       Довідково-бібліографічна та інформаційна 

діяльність бібліотеки ВНАУ була 

спрямована на регулярне інформування про 

нові надходження літератури, розкриття 

інформаційних ресурсів бібліотеки, 

укладання бібліографічних покажчиків, 

тематичних та рекомендаційних списків 

літератури та поповнення репозиторію. 

В 2020 р. було виконано 7928 довідок 

(3209 –бібліографічних, 894 – 
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фактографічних, 3825 – тематичних), в т. ч. 2734 довідки в 

автоматизованому режимі, надано 587 консультацій. До 

перегляду було представлено 9 виставок та сформовано 101 

інформаційний листок для студентів та професорсько-

викладацького складу кафедр університету. 

Цікавими та актуальними були інформаційні підбірки до 

Днів інформації: «Організація наукової роботи під час пандемії», 

«Пандемія COVID-19: особливості діяльності бібліотек», 

«Коронавірус – біологічна зброя світової гібридної війни», 

«Фінансова система України в кризовий період», «Зелена 

енергетика в контексті загроз національній безпеці», «Земля – 

як національне багатство українського народу», «Мікрограну-

льовані добрива», «Ринок землі: за і проти» та ін.  

Важливою була робота над укладанням бібліографічних 

покажчиків. Їхня актуальність визначається їх основною 

метою, яка полягає в популяризації досягнень провідних 

наукових шкіл та визначних науковців, створенні інформаційної 

бази для вивчення історії окремих наукових дисциплін та 

інформаційно-бібліографічного забезпечення сучасного розвитку 

освіти і науки. Була продовжена серія «Плодівництво» тематич-

ними покажчиками «Абрикоса 

та слива», «Персик чи 

нектарин?». Досить змістов-

ними вийшли покажчики: 

«Автореферати наукових робіт 

за 2017 рік» та 

«Автореферати наукових 

робіт за 2018 рік». Покажчики 

в повнотекстовому варіанті 

розміщені на сайті бібліотеки. 
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Користувався популярністю 

бібліографічний список «Наукова 

школа академіка Григорія Микола-

йовича Калетніка: «Аграрна політика 

в Україні: продовольча, енергетична, 

екологічна безпека», в який 

увійшли праці, представлені у 

демонстраційній залі ВНАУ.  

У період карантину фахівці 

ВНАУ вкотре переконались у 

необхідності розвитку електронних 

ресурсів та послуг веб-сайту 

бібліотеки. Користувачів вчергове 

проінформували про ЕДД та було 

розроблено віртуальну виставку 

періодичних видань з фонду 

бібліотеки ВНАУ за 2018–2019 рр. Видання бібліотеки та інші 

інформаційні продукти розміщувалися на сайті бібліотеки, який 

постійно оновлювався. 

 

Пандемія вплинула на інформаційно-бібліографічне 

обслуговування у науковій бібліотеці ВНМУ. У пошуках нових 

шляхів для вирішення поставлених завдань дотримувався 

головний принцип – загальнодоступність. В умовах карантину 

фахівці інформаційно-бібліографічного відділу оперативно 

налаштували роботу з дистанційного обслуговування, надаючи 

віддалений доступ до інформаційних ресурсів як суто 

бібліотечних, так і зовнішніх. Також протягом 2020 р. робота 

відділу традиційно була зосереджена на:  

• інформаційно-пошуковому обслуговуванні;  

• підготовці бібліографічних видань;  

• виконанні тематичних запитів;  

• електронному інформуванні користувачів.  
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Зал електронної інформації бібліотеки не припиняв 

стаціонарно обслуговувати студентів, викладачів та науковців 

університету з дотриманням карантинних правил і вимог. 

Підрозділ став одним з місць проведення університетських 

онлайн-заходів: тестування, консультацій, технічної підтримки 

проведення державних іспитів. 

Позитивно вплинули на якість інформаційного обслуго-

вування активна робота МБА та ЕДД. Продовжувалося 

електронне інформування кафедр університету про нові 

надходження літератури до фондів НБУ ім. В. І. Вернадського 

та ННМБ України. За допомогою інформаційного бюлетеня 

«Бібліокур’єр» регулярно інформували кафедри про нові 

надходження до фонду бібліотеки університету. 

Ефективну інформаційну роботу забезпечував доступ до 

ресурсів Web of Science, Scopus, Coursera, Springer Link, 

ScienceDirect, Dr. Najeeb Lectures.   

Актуальними були експрес-інформування університетської 

наукової спільноти про вебінари; відкритий доступ до 

повнотекстових онлайн-ресурсів; доступ до науково-метричних 

баз. Інформація оперативно була представлена на сайтах 

бібліотеки і університету, на сторінках соціальних мереж. 

З допомогою електронних продуктів бібліотеки 

аспіранти та клінічні ординатори 

мали можливість дистанційно 

покращити власні медіа-

інформаційні знання. Відбулись 

онлайн-презентації «Як знайти 

необхідну інформацію?» та                 

«Як зареєструватися у Publons». 

У звітному році серію «Вчені нашого університету» 

доповнило біобібліографічне видання «Серцем, розумом, 

душею», підготовлене до ювілею завідувачки кафедри 

дитячих інфекційних хвороб ВНМУ, професорки І. І. Незгоди.  
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Користувалися попитом тематичні списки літератури. 

На замовлення кафедри соціальної медицини та організації 

охорони здоров’я підготовлена тематична підбірка літератури з 

нової дисципліни «Соціальна фармація». За окремими 

замовленнями складено тематичні списки «Прогнозування 

важкості перебігу та ризик розвитку ускладнень у пацієнтів з 

гострим панкреатитом аліментарного ґенезу», «Уролітіаз 

єдиної нирки» та ін. На сайті бібліотеки та в соцмережах 

популяризувалися тематичні інфор-

маційні матеріали до Всесвітнього 

дня боротьби з раком молочної 

залози, Всесвітнього дня оторино-

ларинголога, Дня донора,  Всесвiт-

нього дня книги i авторського 

права та ін. 

 

У 2020 році бібліотека ВДПУ максимально оперативно і 

якісно забезпечувала потреби своїх користувачів засобами 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, сприяючи інтеграції 

та соціалізації бібліотеки в інтернет-просторі. 

Впровадження інтернет-проєкту «Бібліотека 2.0», який 

діяв протягом 2014–2019 рр., дало можливість бібліотеці 

зробити доступними для користувачів всесвітньої мережі 

інтернет-ресурси та сервіси за всіма базовими напрямами 

діяльності бібліотеки та швидко адаптуватись до 

обслуговування користувачів в умовах карантину. Під час 

реалізації проєкту «Бібліотека 2.0» запроваджено: 

 Інституційний репозитарій; 

 Віртуальна довідкова служба бібліотеки; 

 Електронний «Повнотекстовий архів» видань бібліотеки, 

що, зокрема, включає «Цифрову колекцію видань цінного та 

рідкісного фонду»; 
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Започатковано та постійно реалізується ряд краєзнавчих 

інтернет-проєктів:  

 біографічний – «Життя пов’язане з Поділлям»; 

 інформаційно-бібліографічний – «Вінниччина в БД ЕК 

бібліотеки»; 

 вебліографічний – «Вінниччина в Інтернеті». 

Протягом року інтернет-ресурсами бібліотеки скориста-

лися понад 379 700 разів, документовидача яких склала понад 

678 380. Найбільше звернень відбулося до інтернет-каталогу. 

Основною інформативною базою бібліотеки ВДПУ був 

електронний каталог (ЕК) на базі АБІС «ІРБІС». Протягом року 

проводилось його систематичне наповнення та рекаталогізація.  

Працюючи в особливих умовах карантину COVID-19, 

фахівці бібліотеки надавали такі форми довідково-

інформаційних послуг: експрес-довідки та консультації в 

бібліотеці, довідки в автоматизованому режимі з ЕДД, онлайн 

довідки з використанням «Віртуальної довідкової служби», 

довідки за телефоном, з використанням електронної скриньки, 

Viber, Telegram, комплексні довідки для кафедр (на основі БД 

ЕК та Інституційного репозитарію), індивідуальне консульту-

вання науковців з питань наукометрії у відділі ІТ та 

дистанційно, консультування представників кафедр та 

акредитаційних комісій з питань наявних електронних та 

документних ресурсів за профілем кафедр, віртуальне 

інформування: списки нових надходжень, бібліографія за 

базовими навчальними дисциплінами (сайт бібліотеки), списки 

для віртуальних виставок та тематичні добірки літератури для 

окремих сторінок сайту. Протягом 2020 р. надано 3002 довідки, 

а автоматичному режимі – 1577. 

На сайті представлено (оновлено) понад 150 інформа-

ційно-бібліографічних списків: списки нових надходжень за 

різними типами видань, списки надходжень за базовими 
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навчальними дисциплінами (2013-2020 рр.), списки джерел для 

віртуальних виставок, переглядів, інформаційних добірок. 

Важливе завдання фахівців 

бібліотеки ВДПУ полягає у форму-

ванні електронної бібліотеки (ЕБ). 

Наразі бібліотека включає понад 

21 340 електронних видань різних 

форматів. Протягом року ЕБ було 

поповнено на 2100 нових документів. 

Традиційно бібліотека допо-

магає науковцям формувати 

джерельну базу, надає консуль-

тації з використання міжнародних 

наукових ресурсів. Було надано 

понад 50 індивідуальних та понад 25 консультацій в 

дистанційному режимі науковцям університету за напрямами: 

наповнення профілів в Google-академії; пошук інформації та 

формування аналітичних звітів вчених та кафедр на базі 

національного ресурсу «Бібліометрика української науки» та 

інших ресурсів наукометричного спрямування та ін. 

На сайті бібліотеки започатковано та практично повністю 

реалізовано два інноваційні проєкти: «Наукометричні 

портрети вчених університету», «Бібліотека без меж. 

Інклюзивна освіта». 

Актуальним залишається бібліографічне інформування. 

В режимі ВПІ та ДЗК продовжувалося електронне інформу-

вання професорсько-викладацького складу та керівництва 

університету за темами: «Педагогіка», «Психологія», «Організація 

вищої школи», «Виховання студентської молоді» та традиційне 

інформування адміністрації бібліотеки з питань організації 

бібліотечної справи. За звітний період абонентам ВПІ та ДЗК 

було відправлено 258 повідомлень. 
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Видано біобібліографічні покажчики «Ніна Лаврентіївна 

Іваницька. З когорти вчених-філологів: до 80-річчя від дня 

народження», «Валентина Степанівна Білоус: відданість 

бібліотечній справі: до 60-річчя від дня народження» та ІІІ 

частину 7 випуску «Бібліографічного покажчика наукових 

праць викладачів Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (2012 – 2016 рр.)». 

На сайті бібліотеки традиційно представлялись календарі 

знаменних та пам’ятних дат 2020 року (5 тематичних 

календарів, понад 61300 звернень).  

Фахівці бібліотеки в рамках курсу «Основи 

інформаційної культури» з допомогою платформ Мееt та 

ZOOM проводили заняття-знайомства з ДБА бібліотеки для 

першокурсників, практичні заняття для студентів старших 

курсів та магістрантів, ознайомчі екскурсії, де інформували 

про сервіси та можливості бібліотеки. 

 

У звітному році, через внесені пандемією коронавірусу 

корективи, звична робота науково-технічної бібліотеки 

ВНТУ зазнала змін. Разом з цілою низкою негативних 

наслідків, пандемія стала надпотужним поштовхом до 

пришвидшення процесів діджиталізації та цифровізації. 

Традиційні форми роботи в значній мірі перейшли у 

віртуальну площину. 

Не завадив карантин плідній роботі, пов’язаній з 

розвитком Інституційного репозитарію ВНТУ (на 1.01.2021 

– понад 27,5 тис. документів). Актуальною залишається 

допомога Бібліотеки науковцям з питань самоархівування та 

швидкої публікації праць в Репозитарії за допомогою системи 

підтримки навчального процесу JetIQ.  

Університетська книгозбірня з дотриманням карантинних 

норм та обмежень традиційно зорганізувала науковців 
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університету до участі у Міжнародному Тижні Відкритого 

Доступу (19–25 жовтня).  

В соціальній мережі «Фейсбук» співробітники 

долучилися до челенджу #whyAcademicIntegrity, де 

розповіли як Бібліотека дотримується, пропагує та навчає 

принципам академічної доброчесності свою наукову молодь. 

В 2020 році працівники Бібліотеки продовжували 

працювати над розділом сайту «ВНТУ у Вікіпедії», а це 

передбачає створення нових та редагуванням існуючих 

сторінок науковців ВНТУ з посиланнями на праці авторів у 

відкритому доступі. В січні місяці з ініціативи 

університетської книгозбірні у стінах ВНТУ вкотре пройшов 

Вікімарафон, приурочений до 16-річчю української Вікіпедії. 

Університет з ініціативи науково-технічної бібліотеки 

продовжує співпрацю з партнерами: консорціумом e-

VERUM, асоціацією «Інформатіо-Консорціум», інноваційним 

проєктом ELibUkr: «Електронна бібліотека України: 

створення центрів знань в університетах України». Завдяки 

цій співпраці науковці університету отримують доступ до 

відомих світових наукових баз даних.  

МОН України було продовжено надання ВНТУ доступу 

до БД Scopus і Web of Science. Науково-технічна бібліотека 

організовувала колективні перегляди вебінарів від компанії 

Clarivate Analytics про ресурси платформи Web of Science для 

наукової діяльності в електронній читальній залі, а, надалі, в 

умовах пандемії, постійно надавала користувачам інформацію 

про вебінари з питань БД Scopus, Web of Science та Springer 

Nature, запрошувала на онлайнові курси, як-от «Наукова 

комунікація в цифрову епоху». 

Через введення жорсткого карантину було проведено, на 

жаль, обмежену кількість занять з «Основ інформаційної 

культури» зі студентами-першокурсниками університету. На 

лекціях слухачі знайомилися зі структурою бібліотеки, її 
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сайтом – єдиною точкою доступу до е-ресурсів і портфелю 

онлайн-послуг в режимі 7х24: віртуальної довідки, замов-

лення та доставки документів, визначення індексів УДК та ін.  

Для студентів молодших курсів, а також для тих, хто 

займається науково-дослідницькою діяльністю Бібліотека на 

своєму сайті розмістила презентації «Основи інформаційної 

культури», «Бібліографічне посилання: загальні положення та 

правила складання», «Бібліографічний опис: структура та 

загальні вимоги до складання» та ін. В умовах дистанційного 

(чи гібридного) навчання звернення до цих матеріалів зросла в 

рази. 

 

У звітному році з метою запобігання захворюваності на 

коронавірус роботу бібліотеки ВТЕІ було переведено в 

онлайн-простір. Бібліотека швидко адаптувалася до викликів 

сьогодення та залишилася зі своїми користувачами і 

продовжила культурну, інформаційну і просвітницьку 

діяльність в режимі онлайн. Найбільш популярними каналами 

взаємодії з користувачами стали: сайт бібліотеки ВТЕІ КНТЕУ, 

віртуальне діловодство, електронна пошта, соціальні мережі. 

Окрім фахового виконання традиційних завдань з 

аналітико-синтетичної обробки інформації, підготовки 

бібліографічних покажчиків, а також складання рекоменда-

ційних списків літератури, інформаційних бюлетенів нових 

надходжень збільшився обсяг дистанційних послуг, які 

надавалися користувачам професорсько-викладацькому складу, 

науковим співробітникам, студентам та аспірантам. Зокрема, у 

відповідь на численні запити користувачів у онлайн-режимі 

співробітники бібліотеки здійснювали бібліографічне 

консультування з визначення індексу УДК та авторського 

знаку, готували бібліографічні довідки, складали бібліографічні 

списки літератури та надавали іншу консультативну допомогу.  



21 
 

З метою забезпечення науково-дослідницької роботи 

викладачів, студентів та аспірантів інституту дистанційно 

співробітники бібліотеки працювали з  наукометричними 

базами даних: Web of Science, Scopus та Springer. 

 

Наукова Бібліотека ДонНУ є центром університету та 

його ключовим інформаційним ресурсом, галузевим 

інформаційним середовищем. Пандемія коронавірусу внесла 

суттєві корективи у її роботу. Було здійснено низку кроків, щоб 

змінити свої традиційні функції, трансформуючи комплекс 

своїх послуг у віртуальний вимір. Для якомога повнішого 

задоволення інформаційних потреб і запитів різних категорій 

користувачів роботу було здійснено у таких напрямках: 

збереження та поповнення фонду на традиційних і електронних 

носіях; створення умов комфортності і доступності 

бібліотечних послуг шляхом використання інформаційних 

технологій; створення нових «сервісних послуг»; формування 

інформаційної культури студентів і викладачів. 

У роботі зі здобувачами вищої освіти, професорсько-

викладацьким складом університету бібліотека здійснювала 

наступну діяльність: надання оперативного доступу до інформації 

і електронних ресурсів Наукової бібліотеки; навчання навичкам 

інформаційного пошуку, орієнтування в потоках інформації; 

забезпечення інформаційного супроводу процесу формування і 

навчання висококваліфікованих кадрів; створення необхідних 

інформаційно-бібліотечних умов для роботи здобувачів освіти 

різних рівнів і професорсько-викладацького складу. 

Здійснювався віддалений доступ користувачів до 

електронних ресурсів бібліотеки за допомогою сайту 

бібліотеки, сторінки у соціальній мережі, електронного каталогу 

(введено понад 1800 нових записів), університетського 

репозитарію (представлено 1320 документів), онлайн-доступу до 

повнотекстових баз даних книг видавництва ЦУЛ. 
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З метою ознайомлення здобувачів вищої освіти із 

інформаційними можливостями і ресурсами Наукової 

бібліотеки та формування у них практичних навичок пошуку і 

орієнтування в потоках інформації проводилися: 

• тиждень бібліографічної інформаційної грамотності; 

• ознайомлення користувачів з довідково-бібліографічним 

фондом і апаратом Наукової бібліотеки, системою каталогів; 

• практичні навчання навичкам роботи з бібліотечними 

електронними носіями, ресурсами і джерелами інформації; 

• навчання із складання і оформлення бібліографічних 

списків літератури до наукових праць, статей, дисертацій, 

бібліографічних посилань у наукових роботах за діючими 

державними стандартами. У звітному періоді цими послугами 

скористались близько 200 користувачів бібліотеки. 

Також фахівцями бібліотеки на замовлення факультетів, 

кафедр було підготовлено 8 бюлетенів нових надходжень 

літератури та 16 тематичних бібліографічних списків 

літератури і покажчиків за темами: «Мовознавчий аспект 

психолінгвістичних досліджень», «Поведінкова економіка», 

«Комп’ютерна лінгвістика», «Захист прав на торговельні 

марки», «Захист ділової репутації», «ДонНУ імені Василя 

Стуса в інформаційному просторі 2020 року» (І півріччя), 

«Роман Федорович Гринюк» (з нагоди 60-річчя від дня народж. 

ректора ДонНУ імені Василя Стуса) та ін. 

У стінах бібліотеки Університету було організовано та 

проведено 15 тематичних годин з основ бібліографічно-

інформаційної грамотності, 2 Дні інформації, 2 бібліогра-

фічні огляди нових надходжень літератури. 

В процесі забезпечення інформаційного супроводу 

наукової діяльності здобувачів вищої освіти, здобувачів 

наукового ступеня, викладачів університету Наукова бібліотека 

продовжувала пропонувати свою допомогу в напрямках: 
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•  пошуку і відборі джерел для написання наукових робіт 

за системою вибіркового розповсюдження (ВРІ). Наразі даною 

послугою користується 9 абонентів; 

•  науковій обробці праць і матеріалів шляхом присвоєння 

їм індексів УДК, авторського знаку (здійснено шифрування 

понад 250 наукових праць); 

• оперативному інформуванні користувачів про наявність 

видань у бібліотеці, пошук фактографічної інформації, 

уточнення бібліографічних відомостей про документ, тощо 

(виконано 232 бібліографічні довідки); 

• задоволенні тематичних запитів користувачів на умовах 

тимчасового користування фондами інших бібліотек Вінниці та 

України шляхом впровадження МБА (скористалось 7 

користувачів бібліотеки). 

 

Наукова робота 
 

Одним з головних напрямів діяльності бібліотеки ВНАУ 

є робота з науковцями та наукометричними базами. 

Головний бібліотекар служби є адміністратором у Web of 

Science та Scopus від ВНАУ та подає інформацію у систему 

Бібліометрика української науки. Бібліотека здійснює 

моніторинг публікаційної активності науковців університету у 

відповідних базах даних та моніторинг профілів викладачів. У 

базах даних Scopus, Web of Science налаштовано функцію 

сповіщення за афіляцією університету. З представниками 

Scopus та Web of Science постійно здійснювалась переписка з 

приводу виявлених невідповідностей щодо редагування 

профілю вузу, афіляції викладачів, об’єднання профілів. 

Протягом року бібліотекарі перевіряли публікації для 

преміювання викладачів, підтверджували підвищення індексу 

Гірша науковців по Google Sсholar, Web of Science та Scopus. 
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В напрямку наукометрії бібліотека також співпрацювала з 

науковцями на різних рівнях: факультет, кафедра, група аспірантів, 

індивідуальна консультація. Бібліотекарі надавали консультації з 

редагування профілів, відображення статей у міжнародних 

наукометричних базах, наукометричних показників, індексованих 

видань. У зв’язку з пандемією коронавірусу почастішали 

довідки по телефону, вайберу, ел. поштою.  

Протягом року науковці та бібліотекарі ВНАУ мали 

можливість переглянути онлайн вебінари від компанії Clarivate, 

в результаті чого отримали сертифікати учасника. Загалом 

НПП ВНАУ та бібліотекарі взяли участь у 21 вебінарі. 

 

Протягом звітного року Наукова бібліотека ВНМУ 

проводила велику наукову роботу краєзнавчого напрямку. 

У 2020 р. приступила до реалізації 

проєкту «Вінниця – місто послідовників 

М. І. Пирогова» (видання книги), який у 

2019 р. здобув перемогу серед 36 проєктів, 

поданих на конкурс «Бюджет громадських 

ініціатив Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади». Видання вперше 

висвітлило сторінки історії медицини 

Вінниці, біографії, лікарську та громадську 

діяльність 43 видатних лікарів, зокрема, викладачів і 

випускників університету, які мешкали та працювали у Вінниці 

протягом останніх 200 років та зробили вагомий внесок у 

розвиток охорони здоров’я Вінниці, України і всього світу.  

У хабі «Місто Змістів», на 

вінницькому телебаченні, радіо 

та пресі відбувалися численні 

презентації книги.  
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Започаткував серію біобібліографічних покажчиків 

«Історія ВНМУ ім. М. І. Пирогова» біобібліографічний 

покажчик «Професор Олександр Олександрович Савостьянов 

(1871–1947)».  

Видано чергові календарі знаменних і пам’ятних дат 

«Вінниччина медична – 2021» (присвячений 

ювілярам, визначним подіям 2021 р., які є 

історією медицини Вінницького краю)  та 

«ВНМУ ім. М. І. Пирогова: 

ювілеї, події, дати – 2021» 

(містить біографічну довідку на 

кожного ювіляра, список літера-

тури, фото, ілюстрації та поезію 

науковців, випускників і співро-

бітників університету). 

Підготовлено матеріали до  

видання Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва «Календар 

знаменних пам’ятних дат на 2021 р.» та до видання Національної 

медичної бібліотеки України «Імена в медицині у відгомоні часу».  

Також результатом дослідницької роботи та співпраці з 

родиною стала електронна виставка «Світло душі Рудюка 

Максима Павловича», підготовлена до 100-річчя ректора ВНМУ.  

На основі дослідження матеріалів фонду рідкісних і 

цінних видань бібліотеки ВНМУ, працюючи із матеріалами 

Державного архіву Вінницької обл., НБУ ім. В. І. Вернадського, 

Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, підготовлено ряд статей 

про історичні постаті визначних медиків Вінниччини.  

Упродовж року було проведено копітку пошукову та 

дослідницьку роботу, внаслідок якої відбулось поповнення 

краєзнавчих матеріалів бібліотеки інформацією про перших 

професорів, видатних випускників ВНМУ ім. М. І. Пирогова та 

видатних лікарів – уродженців Вінниччини.  
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Відображення досягнень і досвіду роботи бібліотеки 

систематично висвітлювалися у періодичних виданнях. 

Протягом 2020 року підготовлено: 15 статей, 13 видань, 5 тез 

конференцій. 

 

Наукові дослідження бібліотеки ВДПУ характеризуються 

стрімким формуванням нових наукових напрямів, 

представленням наукового доробку вчених університету в 

інтернет-просторі. Розроблено інтернет-проєкт «Наукометричні 

портрети вчених університету», який акумулюється на сайті 

бібліотеки. Його мета 

полягає у доступності 

комплексної інформації 

про наукову діяльність 

університету в цілому 

та науковців загалом. Наукометричний портрет університету 

включає інформацію про присутність в: Google-академії, 

Web of Science (WOS), в т. ч. актуальний список профілів 

науковців в Publons, Scopus, «Бібліометриці української науки». 

Є можливість завантажити файл з рейтинговими показниками 

університету за останній період. 

Пілотний інтернет-

проєкт «Бібліотека без 

меж. Інклюзивна освіта» 

розроблено в трьох кольо-

рових схемах з урахуван-

ням вимог до сайтів для 

людей з слабким зором. 

Розпочато публікацію скорочених аудіо-версій сторінок сайту на 

сторінках проєкту. 

 

 



27 
 

Науково-технічна бібліотека ВНТУ задля популяризації 

наукових надбань вчених університету в рамках проєкту 

«Науку творять обрані» 

організовували віртуальні 

виставки циклу «Шляхи до 

портрету вченого» до 

ювілейних дат професорів, 

докторів наук; були 

підготовлені та видані в 

друкованому й е-варіанті два біобібліографічні покажчики серії 

«Вчені нашого університету», присвячені ювілейним датам 

науковців ВНТУ. 

Розділ «ВНТУ у 

ВІКІПЕДІЇ» поповнився 

сторінками багатьох вчених 

університету.  

Щомісяця на сайті 

Бібліотека розміщувала інформацію «Книги місяця» про нові 

друковані та е-видання вчених ВНТУ, що надійшли у фонд 

книгозбірні. 

Тривала робота над краєзнавчим проєктом «Вінниччина: 

історія, сьогодення, майбутнє» з підпроєктами: 

 «Ім’ям своїм прославили Україну» – про видатних 

земляків, що народилися або жили та працювали на 

Вінниччині.  

  «Вінниччина: Terra incognita», який висвітлює сторінки 

історії краю, його етнічні, мовні, культурні традиції, пам’ятки 

архітектури тощо. Цьогоріч підпроєкт розширився і доповнився 

новим цікавим циклом  «Імена, увічнені у вулицях Вінниці»,  де 

розповідається, ким були та чим заслужили пошану від нащадків 

люди, чиї імена тепер носять вулиці й провулки міста Вінниці. 

Наразі до нього входять віртуальні бесіди, презентації, 

віртуальні виставки. 



28 
 

До Тижня науки в Подільському ліцеї для обдарованої 

молоді Бібліотека провела для учнів наукові години про 

великих вчених на всі часи: «Жінка унікальної долі» 

(М. Склодовська-Кюрі), «Розстріляна молодість» (М. Бронштейн), 

«Цей дивовижний Ейнштейн». 

 

За безпосередньої участі наукової спільноти університету 

та наукової бібліотеки ДонНУ протягом року тривала 

інтенсивна робота з наповнення Інформаційно-аналітичної 

бази наукових праць Донецького національного університету 

імені Василя Стуса. Даний веб-портал – свого роду система 

моніторингу та відстеження тенденцій розвитку університет-

ської науки, на якому розміщено праці науковців університету, 

структуровані за видами їх освітньої діяльності. 

Інтелектуальний потенціал університетського дослідницького 

середовища забезпечується в цьому проєкті інтернет-

візитівками викладачів — бібліометричними профілями, які 

представляють сферу наукової діяльності вчених, надають їхні 

впорядковані списки публікацій, файли робіт, запити на 

цитування, індекси та діаграми цитувань, коло наукових 

інтересів тощо. Це єдиний реєстр наукових декларацій 

(бібліометричних профілів) вчених університету у системах 

Google Scholar, Scopus і Web of Science та статистична 

інформація про галузеву структуру наукових досліджень в 

університеті. Інформаційно-аналітична база має 5 робочих 

сторінок: нові надходження, про ресурс, каталог, аналітику та 

план видань. У зареєстрованих користувачів університету є 

доступ до перегляду та отримання копій файлів праць. Станом 

на 01.01.2021 року в Інформаційно-аналітичній базі розміщено 

283 профілі викладачів; 1981 наукова праця. Загалом упродовж 

року до даної БД зверталися 21 141 раз. 
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Культурно-просвітницька робота 
 

Бібліотека ВНАУ традиційно відзначає день народження 

Т. Г. Шевченка. Літературна година 

«Єднаймо душі словом Кобзаря» 

була приурочена 206-й річниці від 

дня його народження. Також на 

заході було презентовано віртуаль-

ний огляд видань з фонду бібліотеки та організовано книжково-

ілюстративну виставку «І лине над землею Шевченкове слово», 

на якій експонувались цінні, ілюстровані твори самого автора 

та видання про його життя та творчість. 

Задля розвитку інтересу у студентів до читання та книг 

проведені інформаційні інтерактивні лекції на теми: 

«Підготовка до сесії», «Одвічне джерело знань – книга». 

Бібліотекарі брали участь у 

Всеукраїнських челенджах, 

флешмобах, присвячених знамен-

ним подіям країни. Створювали 

для користувачів ресурси на 

допомогу навчанню й дозвіллю. 

Учасники літературної студії «Слово» долучилися до 

Всеукраїнського флешмобу відеочитань поезії Ліни Костенко.  

Бібліотека продовжила серію 

роликів про українських письмен-

ників, поповнивши колекцію історією 

про поетесу Ліну Костенко. До її 

ювілею був розроблений відеоролик 

«Життя і творчість Костенко Ліни – то історія України».  

До Дня вишиванки бібліотекарі запустили онлайн-

челендж «Одягни Вишиванку». Для участі необхідно було 

опублікувати фото у вишиванці на власній сторінці Facebook. 
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Від початку карантину робота наукової бібліотеки ВНМУ 

перебазувалася повністю у світову мережу.  

До Дня Соборності України та сторіччя проголошення 

Акту злуки створено електронну виставку «Там, де єдність, 

там і сила», Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 

відзначено відеопрезентацією «Holocaust», до Дня хрещення 

Київської Русі-України на сайті бібліотеки презентовано 

електронну виставку-портрет «Духовні святителі України».  

Разом зі студентами ВНМУ, членами університетського 

комітету волонтерства та доброчинності, студії «Вежа» були 

проведені душевні заходи в рамках циклу «Вічна слава 

безсмертю хоробрих»: до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні  

був створений відеоролик «Небесну сотню зорі освітили, щоби 

безсмертною лишилась у віках…», підготовлено підбірку 

книг «Вогняними дорогами» про події на сході України. 

Низку бібліотечних інформаційних продуктів було 

підготовлено в рамках циклу «Життя за клятвою Гіппократа» – 

електронні та книжкові виставки, бесіди, огляди на честь 

відомих лікарів, про відзначення всесвітніх та міжнародних 

днів протидії небезпечним хворобам, актуальні теми, пов’язані 

із збереженням здоров’я людини, тощо. На прохання  кафедри 

стоматології ВНМУ бібліотекою був створений відеоролик 

«Вартові здорової посмішки». 

До 395-річчя від дня народження Марусі Чурай на занятті 

творчої студії  «Вежа» була проведена літературно-музична 

вітальня «Її пісні – як перло многоцінне, як дивен скарб серед 

земних марнот».  

До дня Святого Валентина у 

бібліотеці було створено фотозону «Happy 

Valentine’s Day!», яка в перший же день 

стала надзвичайно популярною. Зацікавив 

студентів фотоконкурс «Бібліотека – 

територія освідчення в коханні». 
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Схвальний відгук у студентів отримав відеоролик «Ми 

сумуємо за читачами..».   

Вдруге позмагатися за звання кращого декламатора 

вдалось студентам ЗВО м. Вінниці в рамках конкурсу 

«Поетичні віражі – 2020». 

Популярною формою роботи були електронні виставки. 

Висвітлювалася літературно-художня тематика: «Світ фантастики 

Айзека Азімова; «Поетеса епохи» (до 90 річчя від дня народж. 

Ліни Костенко); «Ти знаєш, що ти – людина…» (до 85-річчя від 

дня народж. В. Симоненка), на основі цього контенту зі 

студентами студії «Вежа» була проведена бесіда «Цілую з 

першого рядка, бо до останнього не втерплю – дуже скучив». 

До 160-річчя від дня народж. А. П. Чехова підготовлено підбірку 

найпопулярніших видань серед студентів-медиків; до ювілею 

Ю. Андруховича створено підбірку його творів, для тих, хто 

бажає відкрити для себе ім’я Юрія Андруховича та ін. 

До Дня рідної мови за участі 

вітчизняних та іноземних студентів 

цікаво пройшов літературно-мистець-

кий захід «Мова – дзеркало душі» із 

циклу «Єдиний скарб у тебе – мова».  

У коворкінг-центрі бібліотеки 

завдяки ініціативі студентської ради ВНМУ Вінницький 

обласний молодіжний центр «Квадрат» провів показ 

документальної стрічки Лесі Воронюк «Соловей співає».  

На Геловін учасники творчої 

студії «Вежа» вирішили влаштувати 

вечірку року і вирушили не в 

бібліотеку, а в гості до керівника 

студії Інни Гулик. Також із свята було 

ввімкнено прямий репортаж в 

Telegram на канал студії «Вежа». 
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Традиційними в бібліотеці ВДПУ стали зустрічі зі 

студентами інституту філології та журналістики. Щороку в 

лютому місяці проводилась підготовка до пропедевтичної 

практики (до Дня рідної мови). Для студентів-філологів було 

організовано огляди літератури «Мово рідна, мово колискова 

– совісті народна дзвіниця», тематичну виставку-перегляд 

літератури «Як річка з роду і до роду, так 

мова з’єднує народ» (День слов`янської 

писемності та культури). 

В рамках клубу «Автограф» 

відбулися зустрічі з вінницькими 

письменницями: Н. Доляк, Д. Дорош, 

поетесою В. Сторожук. 

На свято Масниці завітали студенти-

філологи ІІІ курсу із деканом 

факультету філології та журналістики 

та заступником декана з виховної 

роботи. 

Все більше отримує популярність 

така форма роботи як книжкові 

інсталяції. Фахівці творчо створили 

такі інсталяції як «Незбагненна сила кохання», «Рукотворні 

шедеври», «Бібліотека – дім книги», «Осінь, найкнижковіша 

пора року», «Голод на Поділлі». 

Напередодні Свята Весни відбулося чергове засідання 

клубу «Креативне рукоділля», де студентам провели майстер-

клас з вироблення квітів з кольорового паперу. 

У Фейбуці бібліотека представляла відео-презентації з 

нагоди відзначення визначних подій, свят та дат як в Україні, 

так і в світі, серед них: до Дня захисника України та Дня 

козацької слави – «Козацькому роду нема переводу» і виставку 

літератури, до Дня української писемності та мови – «Нас єднає 

мова» та ін. 
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Підготовлено віртуальну мультимедійну виставку 

«Мене виростила бібліотека. Рей Бредбері» та відеоролик до 

неї «Фантастичний світ Бредбері» (до 100-річчя з дня народж.), 

відео-виставку однієї книги 

«Портрет Доріана Грея» (до 

160-річчя першого видання). 

Сформовано виставку-

перегляд однієї книги «Незнайко на Місяці» М. Носова (до  

55-річчя з часу написання). Оновлено та значно доповнено 

віртуальні виставки «Чарльз Діккенс», «Михайло Стельмах – 

літописець Поділля» та ін. Загалом до віртуальних виставок 

бібліотеки відбулося понад 15540 звернень.  

На сайті бібліотеки відкрито «Літературну вітальню», 

що складається з віртуальних мультимедійних полиць 

творчості українських та зарубіжних письменників. Вітальня 

включає ресурс «Аудіополиця: інклюзивна освіта», створений 

на базі аудіо-колекції фондів медіатеки. 

Протягом року на ютуб-каналі бібліотеки завантажено 3 

сюжети. Наразі на каналі 63 сюжети. До всіх розділів блогу 

бібліотеки за рік додано понад 34 дописи.  

 

Культурно-просвітницька діяльність науково-технічної 

бібліотеки ВНТУ була одним з пріоритетних напрямків роботи.  

Бібліотека традиційно стала майданчиком Всеукраїнсь-

кого флешмобу, організувавши університетську спільноту до 

участі у 20-му Всеукраїнсь-

кому радіо-диктанті національ-

ної єдності. Захід проходив 

офлайн і онлайн. Було створено 

осередок по написанню 

радіодиктанта в електронній читальній залі, а всі охочі  мали 

змогу приєднатися до акції через платформу GoogleMeet.  
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Особливою подією став вечір-реквієм «Бій під Крутами: 

смерть за свободу» та вечір-пам’ять «Час і досі не загоїв рану 

– цей одвічний біль Афганістану». На заходи були запрошені 

учні Подільського ліцею. 

Професійне свято Всеукраїнський день бібліотек колектив 

книгозбірні відзначив мандрівкою незвіданим Поділлям. 

На початку жовтня науково-технічна 

бібліотека разом з університетом відзначила 

60-річний ювілей. Створена креативними 

бібліотекарями цікава фотолокація являла 

собою гігантську ювілейну книгу «НТБ та 

ВНТУ – 60!» 

Багато цікавих заходів було проведено 

до Дня відкритих дверей, Дня науки тощо.  

В стінах бібліотеки та на її сайті оформлялись традиційні 

та віртуальні книжкові виставки, бесіди, презентації на 

допомогу навчальному процесу і присвячені річницям 

знаменних подій та відомим особистостям, проводились наукові 

години, флешмоби, тематичні вечори. До Міжнародного дня 

дарування книг було організовано виставку-перегляд «Даруйте 

бібліотеці книги з любов’ю!». У зв’язку з запровадженням 

карантинних обмежень значну частину запланованих виставок і 

заходів було переведено у віртуальний формат. 

Важливим аспектом діяльності Бібліотеки залишається 

профорієнтаційна робота. Для майбутніх абітурієнтів під час 

проведення Днів відкритих дверей Бібліотека презентувала 

мотивуючу композицію «ВНТУ – команда переможців. 

Приєднуйся!». Затребуваною залишалася рубрика бібліотечного 

сайту «Майбутньому студенту (обери свою професію)», 

інформація якої постійно оновлювалася. Бібліотека продовжувала 

підтримувати тісні зв’язки з Подільським науково-

технічним ліцеєм для обдарованої молоді, учні якого – читачі 

та відвідувачі заходів університетської бібліотеки. 
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За сприяння Бібліотеки та молодіжного центру 

«Квадрат» в університеті відбувся показ документального 

фільму «Соловей співає», який відвідало понад 400 глядачів: 

студенти, викладачі, співробітники, учні Подільського ліцею.  

В університеті продовжує активно діяти полиця 

буккросингу, яку створила і підтримує бібліотека. 

 

Бібліотека ВТЕІ вже традиційно є майданчиком для 

проведення різноманітних масових заходів. В тісній співпраці 

з деканатами інституту, кураторами академічних груп, 

співробітниками книгозбірні були підготовлені та проведені 

цікаві зустрічі, майстер класи тощо.  

З нагоди вшанування пам’яті Героїв битви під Крутами 

було проведено захід на тему: «Мужність приречена на 

безсмертя». 

Романтичне свято День Святого 

Валентина відбулося у формі майстер-

класу з кардмейкінгу. Присутні творчо 

підійшли до цього заняття та із задово-

ленням створювали власні витвори в 

техніці скрапбукінг. 

Велику популярність мали 

віртуальні виставки, інформаційні 

відео, створені бібліотекою та розміщені в соціальних мережах.  

До дня народження Ліни 

Костенко було підготовлено 

віртуальну виставку «Мабуть, 

ще людство дуже молоде». 

Також відбувся флешмоб, в 

якому прозвучали геніальні 

вірші поетеси у виконані співробітників бібліотеки.  
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Під час карантину бібліотека інформувала віртуальних 

користувачів про цікаві факти та події зі світу культури через 

віртуальні виставки та інформаційні дайджести. На сторінках 

бібліотечних інтернет-ресурсів розміщувалась інформація про 

видатних письменників, економістів, літературні цікавинки.   

До Дня пам’яті та 

примирення було підготов-

лено віртуальну виставку 

на тему: «Над пам’яттю роки 

не владні». 

 

 

На сайті Наукової бібліотеки ДонНУ було презентовано 

близько 50-ти електронних бібліотечних продуктів серед них:  

 віртуальні виставки, перегляди з нагоди відзначення 

пам’ятних історичних дат у житті українського суспільства та 

державних свят: «Книг незмірна глибина» (до Всесвітнього дня 

книги і авторського права), «Пропусти Чорнобиль крізь душу», 

«1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо» (до річниці Перемоги у 

Другій світовій війні), «Україна-ЄС: від співпраці до інтеграції» 

(до Дня Європи в Україні), «Існує лиш те, що можна виміряти» 

(до Всесвітнього дня метрології), «Два міста – одне серцебиття» 

(до річниці від часу заснування ДонНУ імені Василя Стуса), 

«Мовний світ в Європі» (до Європейського дня мов), «Слава і 

честь українського народу» (до Дня українського козацтва та 

Дня захисника України), «Наша мова калинова» (до Дня 

української писемності та мови) та ін.; 

 тематичні бесіди «Профілактика та подолання «синдрому 

професійного вигорання», «Всесвітній день психічного здоров’я», 

«Стресостійкість особистості у переживанні кризових станів»; 

 відеопрезентації нових надходжень: збірки поезій 

С. Татчина «Пташка. Нова», романів А. Кокотюхи «Червоний», 

«Червоний. На лінії фронту»; 
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Підвищення кваліфікації 
 

Важливу роль у становленні професійної діяльності займає 

підвищення фахового рівня, яке відбувається на рівні 

бібліотеки, в рамках співпраці фахівців МО бібліотек ЗВО 

м. Вінниці та в рамках фахових зустрічей на Всеукраїнському 

рівні, в т. ч. шляхом долучення до проєктів ГО «Українська 

бібліотечна асоціація». 

 

Методичне об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці, 

незважаючи на карантинні заходи, провело низку онлайн-

заходів, які не потребували практичного навчання в аудиторії з 

допомогою техніки. Опанували бібліотекарі новий формат 

зустрічей з допомогою платформ для відеоконференцій.  

Відповідно до запланованих заходів проходили онлайн 

засідання методичної ради бібліотек ЗВО м. Вінниці, де 

розглядалися нагальні питання діяльності та розвитку бібліотек 

МО, України та світу. 

В рамках діяльності МО бібліотек ЗВО м. Вінниці 

відбувся науково-практичний онлайн-семінар «Наукометричні 

напрямки роботи бібліотек ЗВО» 

з участю кандидата наук з соціаль-

них комунікацій Є. Кулик. 

Фахову спільноту об’єднало 

прагнення  обговорити питання 

розвитку бібліотечного простору 

університетських бібліотек задля 

ефективної інтеграції закладу 

вищої освіти до світового академічного простору.  

В режимі онлайн відбулася науково-практична 

конференція «Бібліотека – місце традицій, простір інновацій». 

Бібліотечна спільнота бібліотек ЗВО презентувала кращі 

практики та інноваційні напрямки діяльності сучасних 
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університетських бібліотек. В рамках конференції було 

презентовано видання «Вебкомунікація та бібліотека: технології 

успішної взаємодії». На сторінках методичних рекомендацій 

представлено підбірку вебінструментів та онлайн-платформ для 

створення різного виду бібліотечних продуктів.  

Цього року члени МО бібліотек ЗВО м. Вінниці у зв’язку 

з карантином у новому онлайн форматі відсвяткували 

Всеукраїнський день бібліотек. Для бібліотечної спільноти у 

студії звукозапису молодіжного центру «Квадрат» було 

записано вітальну композицію, а фахівцями МО бібліотек ЗВО 

м. Вінниці  проведено святковий «Бібліотечний марафон». 

В рамках діяльності МО бібліотек ЗВО м. Вінниці було 

підготовлено та видано аналіз опитування «Бібліотечний 

менеджмент в контексті нового часу» та інформаційний 

вісник «Бібліопростір». 

 

Співробітники бібліотеки ВНАУ постійно підвищували 

свій фаховий рівень. Бібліотекарі 

ВНАУ та аграрних фахових коледжів 

прослухали серію вебінарів від 

спеціалістів компанії Clarivate 

Analytics та Elsevier, отримавши 

іменні сертифікати. Фахівці 

бібліотеки також взяли участь у вебінарі 

від компанії Springer Nature, присвячений 

роботі з повнотекстовими ресурсами 

порталу Springer Link. 

Співробітники бібліотеки взяли участь в онлайн-

конференції «Тиждень ІВ ВОІВ – Україна». Учасники WIPO-

Ukraine IP Week слухали лекції представників з ВОІВ, 

українських експертів та фахівців, представників Укрпатент. 
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Фахівці наукової бібліотеки ВНМУ підвищували свою 

фахову компетентність завдяки обміну досвідом та участі в 

конференціях, семінарах, тренінгах та ін.  

До карантину  завідувачці 

методичного відділу пощастило 

стати учасником VII Зимової 

школи молодих бібліотекарів 

УБА «Soft skills бібліотечного 

лідера».  

В рамках співпраці з УБА 

та іншими бібліотеками фахівці 

бібліотеки долучились до 7 конференцій: V Міжнар. конф. 

«University library at a new stage of social communications 

development», «Українська бібліотечна асоціація – виклики, дії, 

рішення» та ін., 2 семінарів: «Універсальна десяткова класифі-

кація: нові можливості інформаційно-пошукової системи» та ін., 

9 онлайн-курсів: «Бібліотека – відкритий публічний простір», 

«Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв’язків» та ін., 

9 вебінарів: «Культурні та креативні індустрії для бібліотекарів», 

циклу вебінарів «Психологічні нюанси бібліотечної роботи» 

«Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку 

науки і держави» та ін. 

 

Серед заходів роботи 

бібліотеки ВДПУ – підвищення 

кваліфікації за допомогою дистан-

ційних технологій. Значна 

частина бібліотекарів успішно 

оволоділа цифровими навичками 

за сучасним форматом на 

національній онлайн-платформі з цифрової грамотності 

Міністерства цифрової політики України «Дія. Цифрова 

освіта», що є складовою національного проєкту «Дія»; пройшли 
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навчання за освітнім онлайн-курсом для бібліотекарів 

«Бібліотека – відкритий публічний простір» на платформі 

«Відкритий університет Майдану»; ознайомилися на 

платформі «Prometheus» з курсом «Цифрові комунікації в 

глобальному просторі»; ознайомилися з крос-платформним 

сервісом для створення графічного дизайну «Canva.com». 

Здобуті знання підтверджено електронними сертифікатами. 

Директор бібліотеки пройшла онлайн-навчання в 

Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО 

«Університету менеджменту освіти» при Національній академії 

педагогічних наук України та отримала свідоцтво про 

підвищення кваліфікації. 

На базі освітнього хабу «NotBox» ВДПУ у дистанційному 

форматі пройшли секційні засідання серпневої конференції 

педагогічних працівників закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти Вінницької міської ОТГ, де у вебінарах взяли 

участь директор та працівники бібліотеки. 

 

В умовах карантину в режимі дистанційного навчання два 

співробітники бібліотеки ВТЕІ підвищили свою кваліфікацію 

у Вінницькому обласному науково-методичному центрі за 

програмою «Бібліотека ‒ центр інформаційного і культурного 

простору молоді XXI століття». 

 

Кадри 
 

Кадрове забезпечення бібліотек ЗВО кваліфікованими 

спеціалістами є важливим завданням, особливо в умовах розвитку 

інформаційного суспільства та інформаційно-комунікаційного 

середовища. 

Кількісний склад співробітників бібліотек МО ЗВО 

м. Вінниці у 2020 році склав 142 особи, порівняно з минулим 

роком цей показник зменшився на 4 працівники. Зокрема,                  
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за власним бажанням та з поважних причин звільнилися 

працівники у бібліотеках ВНАУ (3 особи), ВТЕІ (3 особи), 

ВНТУ (1 особа). Проте збільшилась кількість кадрів у 

бібліотеках ДонНУ (2 особи) та ВДПУ (1 особа).  
 

Із загальної кількості працівників фахову вищу освіту 

мають 82 бібліотекарі, що на 3 од. менше, ніж минулого року. 
 

Показники кадрового забезпечення за стажем роботи є 

такими:  

– понад 20 років – 60,6 % (86 осіб);  

– від 10 до 20 років – 27,5 % (39 особи);  

– від 3 до 9 років – 8,5 % (12 осіб);  

– до 3-х років – 3,5 % (5 осіб). 
 

Середні показники навантаження на 1 працівника 

відповідно до основних показників роботи бібліотек МО 

Таблиця 7. 
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Динаміка основних показників за 5 років 

Таблиця 8. 

 

 

Матеріально-технічна база 
 

Приміщення бібліотек ЗВО м. Вінниці знаходяться в 

належному стані. Загальна площа порівняно з минулим роком 

залишилася незмінною, крім бібліотеки ВТЕІ (зменшилася на 

303 кв. м.).  

Загальна кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 

станом на 01.01.2021 р. становить 294 од., найбільше – у 

бібліотеках ВДПУ (100 од.), ВНМУ (81 од.). У бібліотеці ВНМУ 

АРМ для користувачів забезпечені навушниками та вебкамерами.  

Найкраще забезпечення копіювально-розмножувальною 

технікою (сканери, принтери, копіри) спостерігається у бібліотеках 

ВНТУ (34 од.), ВНМУ (18 од.), ВТЕІ (16 од.).  

Бібліотеки МО використовують у своїй роботі ліцензійне 

програмне забезпечення: бібліотека ВДПУ – ІРБІС-32, 

бібліотеки ВНМУ та ДонНУ – ІРБІС-64, бібліотеки ВНТУ,  

ВТЕІ – УФД «Бібліотека» та ВНАУ – власний продукт АБІС 

«Софія». 
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Нове в роботі бібліотек 
 

Бібліотека ВНАУ 
 

У 2019 р. у бібліотеці ВНАУ відкрився перший на 

Вінниччині центр підтримки технологій та інновацій TISC 

(спільний проект України та Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності, направлений на розвиток 

інтелектуальної власності та стимулювання інноваційних 

процесів). У 2020 році в рамках програми TISC розпочато 

дистанційне навчання від Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності WIPO. Фахівці бібліотеки 

здобували знання з метою надання користувачам консультатив-

ної допомоги у пошуку патентної інформації, що міститься у 

відкритих базах даних. 

 

Наукова бібліотека ВНМУ 
 

 Бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова отримала статус 

Наукової. 

 Бібліотека ВНМУ здобула перемогу у міському 

конкурсі «Бюджет громадських ініціатив Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади». В рамках 

конкурсу було опубліковано першу науково-популярну 

монографію «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова». 

 Створена службова БД «Кадри» для обліку 

персональних даних працівників бібліотеки з часу її 

заснування: посада і переміщення по посадах, освіта, стаж, 

підвищення кваліфікації, нагороди і відзнаки, дата народження 

та ін.   

 Створена службова БД «Знаменні і пам’ятні дати» з 

медичного краєзнавства, яка забезпечує пошук різноманітної 

інформації за різними критеріями: персоналії, колективи, події, 

тематика, дата, ювілеї та ін.  
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 Фахівцями бібліотеки здійснено переклад електрон-

ного каталогу англійською мовою. 

 Налаштовано віддалену роботу в Електронному 

каталозі. Автоматизовану систему «ІРБІС» встановлено на 

домашні ПК працівників для можливості дистанційної роботи. 

 

Бібліотека ВДПУ 
 

 Для користувачів, що вперше відвідують сайт, бібліотека 

створила «Візитку сайту», яку озвучено з метою використання 

людьми з вадами зору. Банер візитки розміщено на головній 

сторінці сайту, а сам ролик на YouTube-каналі бібліотеки. 

Візитка детально описує структуру та методику доступу до 

ресурсів сайту та загалом всього комплексу Інтернет-ресурсів 

бібліотеки. 

 Співробітники бібліотеки надавали онлайн-послуги з 

присвоєння класифікаційних індексів за таблицями УДК та 

авторських знаків навчальним посібникам, монографіям, 

авторефератам дисертацій, науковим публікаціям вчених.   

 Працівники відділу ІТ забезпечували дистанційно 

перевірку на плагіат академічних текстів студентів та 

надавали індивідуальні онлайн консультації з питань 

формування та наповнення наукометричних ресурсів, 

додавали надіслані викладачами публікації до Інституційного 

репозитарію. Для передачі повідомлень використовувалася 

електронна пошта бібліотеки. 

 З березня 2020 р., на час карантину і самоізоляції 

працівників, проводилось комплектування фонду бібліотеки 

електронними навчальними посібниками, представленими 

в мережі Інтернет у вільному доступі. 

 На фейсбуці в умовах карантину, практично щоденно, 

розміщувалися інформаційні повідомлення та короткі 

пости наступного характеру: поточні оголошення, презентація 
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та реклама ресурсів бібліотеки, знаменні дати дня (свята 

України, історичні події, релігійні дати, Міжнародні дати, 

неформальні дати, дати Поділля), привітання ювілярів нашого 

краю, інформація про письменників ювілярів 2020 р. та ін.; 

 У соціальних мережах працівниками бібліотеки було 

розміщено чимало публікацій про книги, письменників та 

рекомендації, що прочитати цікавого на карантині;  

 Бібліомарафон «Подаруй бібліотеці книгу» набув 

нового онлайн-формату. Це дало можливість ознайомити 

користувачів бібліотеки з новими надходженнями до 

книгозбірні. 

 

Науково-технічна бібліотека ВНТУ 
 

Під час карантину бібліотекарі мали віддалений доступ 

до АБІС «УФД/Бібліотека» і можливість працювати з дому. 

Розпочато спільний проєкт з інформаційним редакційно- 

видавничим центром університету по оцифровуванню навчаль-

них матеріалів викладачів ВНТУ, що активізувало роботу по  

подальшому активному наповненню е-бібліотеки. 

Розпочата робота по занесенню документів з БД Springer 

Link, які знаходяться у відкритому доступі, до е-каталогу. 

Карантин вніс свої корективи в проведення соціально-

культурних заходів, які організовувались Бібліотекою. Багато 

заходів вперше мали характер так званої «гібридної» 

форми, проводилися онлайн-офлайн. Показовим в цьому 

плані стало  написання ювілейного ХХ-го Радіодиктанту 

національної єдності, під час якого університетська Бібліотека 

стала платформою, що об’єднала майже 200 чоловік для 

написання диктанту онлайн. А в читальній залі Бібліотеки 

разом з бібліотекарями диктант писали ректор Університету, 

проректори, декани. 
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Бібліотека ВТЕІ 
 

Для накопичення, систематизації та зберігання в 

електронному вигляді інтелектуальних продуктів освітньої 

спільноти інституту, надання відкритого доступу до них 

засобами інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у 

середовище світового науково освітнього товариства було 

створено інституційний Репозиторій ВТЕІ. Загальне 

управління Репозиторієм здійснює Координаційна рада з 

роботи над Репозиторієм, до складу якої входить адміністратор 

Репозиторію – співробітник бібліотеки. 

 

Наукова бібліотека ДонНУ 
 

Цьогоріч бібліотека стала учасником грантового 

проєкту Української бібліотечної асоціації «Розвиток 

бібліотек переміщених університетів як центрів підтримки 

освітнього та наукового процесів», що здійснювався за 

фінансування Посольства США в Україні. У рамках даного 

проєкту бібліотечні працівники: 

 пройшли навчання з підвищення кваліфікації на теми: 

«Університетська бібліотека в системі наукових комунікацiй», 

«АБІС Koha та створення електронного каталогу в бібліотеках 

закладів вищої освіти»; 

 взяли участь у роботі круглого столу «Роль бібліотек у 

підтримці освіти та досліджень переміщених університетів», 

вебінарі із ознайомлення використання  платформи EBSCO, 

моніторинговій зустрічі за результатами реалізації проєкту із 

його організаторами – представниками УБА; 

 ознайомилися із методичними рекомендаціями УБА 

«Процес якісної інформаційної підтримки освіти та досліджень 

у бібліотеці університету: рекомендації для впровадження 

моделі»; 
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Бібліотека отримала:  

 доступ до колекцій електронних видань БД EBSCO;  

 2 комплекти комп’ютерного обладнання для автоматизації 

основних бібліотечних процесів та обслуговування користувачів, 

планшет, веб-камеру та навушники. 

Створено Робочу групу з підтримки якості освіти на 

наукових досліджень в університеті. 

Надіслано запит на адресу Бібліотеки Конгресу США та 

отримано код НБ для забезпечення доступу до АБІС Koha. 
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	Під час карантину бібліотекарі мали віддалений доступ до АБІС «УФД/Бібліотека» і можливість працювати з дому.
	Розпочато спільний проєкт з інформаційним редакційно- видавничим центром університету по оцифровуванню навчаль-них матеріалів викладачів ВНТУ, що активізувало роботу по  подальшому активному наповненню е-бібліотеки.
	Розпочата робота по занесенню документів з БД Springer Link, які знаходяться у відкритому доступі, до е-каталогу.
	Карантин вніс свої корективи в проведення соціально-культурних заходів, які організовувались Бібліотекою. Багато заходів вперше мали характер так званої «гібридної» форми, проводилися онлайн-офлайн. Показовим в цьому плані стало  написання ювілейного ...

