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Бібліотеки – читачам 

Спілкуйся та співпрацюй 
Бібліотека – не просто місце, де чйта-
ють кнйгй, не лйше структурнйй  під-
розділ універсйтету. Справжня біб-
літека – це щось набагато більше… 

Сучасна бібліотека ЗВО є центром спілку-
вання і співпраці молоді, комфортнйм простором 
навчання студентів. Сьогодні бібліотекй поклй-
кані інформацій но і науково збагачуватй, надйха-
тй та розвйватй культурні здібності й  талантй 
свої х корйстувачів. 

Іноземні студентй ВНМУ ім. М. І. Пйрогова 
особлйво гостро відчувають потребу  дружнього 
спілкування, тому працівнйкам відділу іноземної  
літературй важлйво створйтй атмосферу взаємо-
розуміння та підтрймкй. Вонй з радістю беруть 
участь у різнйх заходах, що проводйть бібліотека, 
долучаються до вйвчення украї нської  культурй і 
традйцій  та діляться звйчаямй свої х краї н. Таке 
спілкування значно розшйрює світоспрйй няття 
як у студентів, так і в працівнйків бібліотекй.  

Традйцій но всі з нетерпінням очікують від-
значення Міжнародного дня рідної  мовй, де всі 
прйсутні мають можлйвість насолодйтйся коло-
рйтом та звучанням іншйх мов світу. Цьогоріч 
іноземні студентй знову сталй актйвнймй учас-
нйкамй цього чудового свята. Віктор Радж з Індії , 
Ахвіренг Єнох з Ганй чйталй вірші мовою свої х 
предків. Пісню про кохання мовою хінді вйконав 
Алі Саї ф з Індії .  А Сімес Юкка з Фінляндії  звору-
шйв усіх свої м голосом та грою на гітарі. А як 
прйємно чутй із уст іноземнйх студентів украї н-
ську пісню! Тому довго не вщухалй аплодйсментй 
після вйступу ансамблю іноземнйх студентів 
«Веселка» під керівнйцтвом Наталії  Євгенівнй 
Білої . 

 
 
 
 

Бібліотекарі цікав-
ляться успіхамй свої х чй-
тачів та заохочують ї х на 
подальші досягнення. 
Так, працівнйкй відділу 
обслуговування інозем-
ною літературою підтрй-
малй свою чйтачку, сту-
дентку із Намібії  Накошо-
ле Сої ні, яка брала участь 
в міжуніверсйтетському 
конкурсі чйтців-деклама-
торів «Поетйчні віражі». 
Усі прйсутні булй звору-
шені прочйтанням автор-
ської  поезії  «The Dark Episode». Друзі та бібліоте-
карі щйро віталй переможнйцю Накошоле Сої ні, 
яка зай няла ІІ місце в номінації  «Авторськйй  вірш 
іноземною мовою». 

Також уже стало гарною традйцією щоріч-
но проводйтй церемонію відзначення най кращйх 
та най актйвнішйх чйтачів відділу літературй іно-
земнймй мовамй «Best Library User». 15 інозем-
нйх студентів, які актйвно долучалйсь до масо-
вйх заходів, що проводйла бібліотека, отрймалй 
почесні іменні грамотй «Best Library User- 2019». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дружнє ставлення до корйстувачів допома-

гає досягтй взаєморозуміння у спілкуванні з нй-
мй та загалом покращйтй якість ї х обслуговуван-
ня. Адже, колй чйтач відчуває уважне і доброзйч-
лйве ставлення до себе, він з радістю знову прйй -
де до бібліотекй. 

Підготувала  С. М. Лозан  
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Бібліографічні перспективи 

Професіоналізм та компетентність 

у бібліографічній роботі  
 

 Інформацій но-бібліографічне обслу-

говування корйстувачів, підготовка 

бібліографічнйх вйдань, електроннйх вйставок, 

підтрймка і наповнення фондів Інстйтуцій ного 

репозйторію – все це складає щоденну роботу ін-

формацій но-бібліографічного відділу.  

Відділ продовжує актйвно співпрацюватй з 

науковйм відділом універсйтету і братй участь у 

спільнйх проектах.  

22 лютого 2019 року в залі електронної  ін-

формації  бібліотекй ВНМУ ім. М. І. Пйрогова від-

булася презентація представнйка компанії  Clari-

vate Analytics, кандйдата біологічнйх наук Ірйнй 

Тйхонкової . Вчені, молоді науковці та бібліотека-

рі універсйтету отрймалй можлйвість дізнатйся 

про публікацій ну стратегію вченйх медйчнйх уні-

версйтетів. Під час зустрічі було розглянуто нйз-

ку важлйвйх та актуальнйх пйтань, серед якйх 

основні колекції  Web of Science та ї х характерйс-

тйкй, ідентйфікаторй науковця, крйтерії , за якй-

мй можна обратй журнал для опублікування нау-

кового дослідження та ін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У травні, саме бібліографічному відділу бу-

ло доручено процес реєстрації  студентів універ-

сйтету в базі Dr. Najeeb  lectures для підготовкй  

до складання тесту IFOM. На сай ті представлено 

796 відеолекцій .  

 Декілька слів про роботу залу електронної  

інформації  (ЗЕІ), де для корйстувачів створені всі 

умовй для плідної  роботй. Саме травень показав 

всю корйсність і своєчасність створення даного 

підрозділу бібліотекй. Студентй універсйтету ак-

тйвно відвідувалй ЗЕІ для підготовкй до складан-

ня тестів КРОК-1 і КРОК-2. Кафедра соціальної  

медйцйнй та організації  охоронй здоров’я трйчі 

проводйла навчання-презентації  з групамй сту-

дентів. Щоденна середня відвідуваність залу еле-

ктронної  інформації  склала понад 80 відвідувань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дорученням проректора з наукової  ро-

ботй бібліографічнйй  відділ зай мався підготов-

кою пакету документів для отрймання доступу 

нашому універсйтету до повнотекстовйх елект-

роннйх ресурсів науковйх баз Web of Science та 

Scopus. Наразі працівнйкй відділу зай маються 

інформацій нйм супроводом науковців у цьому 

напрямку. Така можлйвість відкрйтого доступу 

до всесвітніх науковйх ресурсів надає нові перс-

пектйвй, спонукає до новйх ідей  та результатів у 

науково-дослідній  діяльності науковців нашого 

універсйтету.  

Підготувала Л. В. Сухарєва 
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Виховання інформаційної культу-
ри користувачів як просвітницька  

функція бібліотеки ВДПУ  
імені Михайла Коцюбинського 

 

В умовах сучасного суспільства над-
звйчай но актуальнймй стають пйтання підготов-
кй вйсококваліфікованйх фахівців, спроможнйх 
орієнтуватйся в різнйх інформацій нйх масйвах. 
Уміння знаходйтй і вйкорйстовуватй необхідну 
інформацію є запорукою успіху в будь-якій  діяль-
ності. З цйм пов’язано посйлення ролі бібліогра-
фії , яка завждй була і буде постій нйм супутнйком 
освітй, помічнйком тйх, хто веде цілеспрямова-
нйй  пошук інформації , оволодіває раціональнймй 
методамй роботй над кнйгою і текстом. 

Однйм із напрямів роботй інформацій но-
бібліографічного відділу бібліотекй ВДПУ є інфо-
рмацій на підготовка май бутніх фахівців, мета 
якої  – допомогтй ї м засвої тй основй бібліотечно-
бібліографічнйх знань. Вона включає: 

володіння алгорйтмом інформацій ного пошу-
ку в різнйх масйвах інформації ; 

уміння формулюватй інформацій нйй  запйт; 
знання методйкй оформлення спйсків вйко-

рйстаної  літературй до науковйх робіт. 
 На початку кожного навчального року біб-
ліографй проводять для першокурснйків заняття
-знай омства з ДБА бібліотекй, а для студентів 
старшйх курсів і магістрантів – практйчні занят-
тя з основ інформацій ної  культурй. Під час за-
нять розглядаються пйтання багатоаспектного 
оператйвного пошуку інформації , бібліографічно-
го опйсу документів, співробітнйкй відділу роз-
повідають про державну бібліографію Украї нй та 
про вйдй бібліографічнйх посібнйків. 
 Бібліографй представляють власну вйдав-
нйчу продукцію: тематйчні та біобібліографічні 
покажчйкй, які створюються з метою інформа-
цій ного забезпечення освітнього процесу універ-
сйтету та популярйзації  педагогічної  спадщйнй 
провіднйх науковців ВДПУ. 
 З новйх вйдань бібліотека ВДПУ представ-
ляє:  
 покажчик «Скарбниця духовності: до 105-

річчя бібліотеки Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського» – матеріалй покажчйка вй-
світлюють історію становлення і розвйтку 
кнйгозбірні та представляють пріорйтетні на-
прямй роботй; 

 біобібліографічний покажчик «Микола Ми-
колайович Кравець» – вйпуск чергового біо-
бібліографічного покажчйка серії  «Педагогй  

Віннйччйнй» прйсвячено відомому украї нському 
вченому, доктору історйчнйх наук, професору                  
М. М. Кравцю (1928–2011 рр.). 

Вагомйй  внесок у справу підвйщення інфо-
рмацій ної  культурй студентів здій снюють інфор-
мацій но-масові заходй, які вйкорйстовує бібліо-
тека ВДПУ: День кафедрй математйкй та інфор-
матйкй та День фахівця для студентів спеціаль-
ності «Математйка» та «Інформатйка» (лютйй  
2019 р.), День кафедрй фізйкй і методйкй навчан-
ня фізйкй, астрономії  та День фахівця для студен-
тів цйх спеціальностей  (травень 2019 р.) трйвалй 
по декілька днів, упродовж якйх студентй з кура-
торамй груп відвідувалй бібліотеку, переглядалй 
літературу, підібрану працівнйкамй. В рамках за-
ходів в електроннйх залах бібліотекй організова-
но вйставкй вйдань фондів бібліотекй за профі-
лем кожної  з кафедр; працівнйкй відділу інфор-
мацій нйх технологій  сформувалй та надалй вй-
кладачам розгорнуту бібліографію за всіма дйс-
цйплінамй кафедр та інформувалй про важлйві 
Інтернет-ресурсй бібліотекй на допомогу науко-
вій  діяльності.  

 

 
Підготувала Т. В. Мірохіна 
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Успішний проект 

Інформаційно-освітній проект  
«Науку творять обрані» 

 

В рамках проекту «Науку творять обрані» в І кварта-
лі 2019 року було підготовлено та вйдано 2 біобібліог-
рафічні покажчйкй серіі «Вчені нашого університе-

ту»: до 70-річчя професора В. Кйчака та до 70-річчя професора 
В. Сердюка. Покажчйкй вйсвітлюють весь комплекс науковйх здобу-
тків, жйттєвйй  та творчйй  шлях вченйх, а також є джерелом інфор-
мації  для спеціалістів у відповіднйх галузях наукй та вйробнйцтва. 

 До ювілей нйх дат науковців 
ВНТУ організовуються віртуальні вй-
ставкй, де представлені ї хні праці, що 
є у фондах нашої  бібліотекй. Така робота має на меті 
популярйзуватй та пропагуватй наукові досягнення вченйх та дослід-
нйків універсйтету. З цією метою було оформлено віртуальну виставку-
презентацію серії «Штрихи до портрета вченого» до 70-річного ювілею 
проф. Ю. Бурєннікова.   
 Велйкйй  резонанс серед студентства та вйкладачів вйклйкав ве-

чір пам’яті та шанй велйкої  людйнй – доктора технічнйх наук, професора, екс-ректора універсйтету 
І. В. Кузьміна. «Счастлив тот, кому выпало жить…» – ці рядкй з вірша Івана Васйльовйча сталй на-
звою вечора. Це був вечір спогадів, вечір шанй, яку віддалй Івану Васйльовйчу й ого учні, колегй, друзі. 
Свої мй спогадамй про вченого-поета поділйвся В. Борецькйй , доцент кафедрй журналістйкй ДонНУ 
ім. В. Стуса, член НСПУ, якйй  неодноразово редагував та готував вірші професора Кузьміна до друку. 

Теплймй словамй свого вчйтеля, колегу згада-
лй проректор з наукової  роботй ВНТУ, доктор техніч-
нйх наук, професор С. Павлов, декан факультету ком-
п’ютернйх сйстем і автоматйкй, доктор технічнйх на-
ук, професор О. Бісікало, доктор технічнйх наук, про-
фесор, завідувач кафедрй опору матеріалів та прйкла-
дної  механікй ВНТУ В. Огородніков та інші. Душевно-
сті заходу додалй вірші поета-вченого Кузьміна, що 
звучалй у вйконанні гостей  - студентів, науковців, 
працівнйків бібліотекй. Вечір завершйвся побажан-
нямй добра усім від Івана Васйльовйча у відеозапйсі. 

Підпроект «Науковці пропонують», метою 
якого є інформування наукової , педагогічної  і студе-
нтської  спільнотй Украї нй про нові вйдання вйкладачів універсйтету, що публікуються у поточному 
році і є у фонді бібліотекй, поповнйвся трьома віртуальнймй вйставкамй з новймй науковймй дороб-
камй нашйх вченйх. 

 
Підготувала О. М. Цвілишена 
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З наукової діяльності бібліотеки 
педуніверситету у 2019 р. 

 

Реалізація сйнергії  універсйтет + 
бібліотека – одне з базовйх завдань 
сучасної  бібліотекй ЗВО. В бібліотеці 

Віннйцького педуніверсйтету сйнергія реалізу-
ється за наступнймй векторамй: 

 наукометрйка; 
 спільнйй  проект «Інстйтуцій нйй  репозй-
тарій »; 

 академічна доброчесність; 
 комплекс заходів на допомогу науковій  
діяльності здобувачів вйщої  освітй та на-
уковців кафедр універсйтету. 

Наукометрйчні дослідження, рей тйнгй, на-
укометрйчні базй данйх, рекомендацій ні спйскй 
індексованйх вйдань для науковйх публікацій  
вйкладачів, індйвідуальне консультування нау-
ковців – щоденно в центрі увагй працівнйків біб-
ліотекй. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зокрема, в 2019 році за участі бібліотекй 
та науковців універсйтету відбулйся семінарй з 
вйкорйстання наукометрйчнйх баз данйх Scopus 
та Web of Science, які провелй офіцій ні тренерй 
данйх наукометрйчнйх платформ Ірйна Тйханко-
ва та Марйна Назаровець. Працівнйкй бібліотекй 
надалй понад 175 індйвідуальнйх консультацій  з 
пйтань формування та наповнення профілів нау-
ковців універсйтету в Google-академії  Scopus,  

Web of Science, ORCID та іншйх наукометрйчнйх 
платформах. 

Інстйтуцій нйй  репозйтарій  (ІР) універсй-
тету нараховує понад 4100 назв/4330 документів 
і формується спільнймй зусйллямй бібліотекй та 
відповідальнйх представнйків кафедр універсй-
тету. Працівнйкй бібліотекй проводять навчання 
та консультування кафедральнйх депозйторів. 
Наразі в ІР 10 колекцій . З початку 2019 року від-
булося понад 138 тйс. звернень до ІР (понад 
60900 переглядів окремйх документів). ІР внесе-
но в міжнародні реєстрй репозйтарії в відкрйтого 
доступу ROAR та DOAR. 

На сай ті бібліотекй представлено методйч-
ні вйдання з академічної  доброчесності та колек-
цію посйлань на онлай н ресурсй з перевіркй на 
плагіат. Наводяться перевагй та недолікй кожно-
го з данйх ресурсів. В ЗЕІ вйділено місце корйсту-
вача для перевіркй на плагіат. Консультантй ЗЕІ 
проводять перевіркй академічнйх текстів здобу-
вачів вйщої  освітй заочного відділення (https://
bit.ly/2XUPgsM). 

Для підвйщення кваліфікації  на сай ті біб-
ліотекй організовано сторінку «Бібліотечному 
фахівцю» з доступом до різноманітнйх ресурсів. 
Зокрема, інформація про інновацій ні формй біб-
ліотечної  діяльності.  

 

Підготувала С. Г. Наугольних 
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Бібліотека ВТЕІ на допомогу науковцям 

Реалії  сьогодення потребують актйвного вйкорйстання засобів електронної  комуніка-

ції  в бібліотечній  діяльності для підтрймкй та розповсюдження науковйх знань. На су-

часному етапі розвйтку суспільства бібліотекй опйнйлйся між створенням умов віль-

ного доступу до інформацій нйх ресурсів та дотрйманням прав інтелектуальної  власності. Однйм із го-

ловнйх завдань є забезпечення набуття охоронй та захйсту прав інтелектуальної  власності на резуль-

татй наукової  діяльності  працівнйків. Керуючйсь Законамй Украї нй «Про вйщу освіту» та «Про автор-

ське право й  суміжні права», в 2018 році ВТЕІ КНТЕУ розпочав реєстрацію авторського права на праці 

вйкладачів, тобто на об’єктй інтелектуальної  діяльності, створені авторамй в процесі вйконання нймй 

свої х службовйх обов’язків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 До роботй в цьому напрямку долучйлась бібліотека ВТЕІ КНТЕУ. Працівнйк бібліотекй, як довіре-
на особа авторів, готує і надсйлає комплект документів для оформлення авторського права на службові 
творй в Міністерство економічного розвйтку і торгівлі Украї нй. Згідно договору, авторй передають, а 
ВТЕІ КНТЕУ набуває усі май нові права на літературні пйсьмові творй наукового характеру 
(монографії ,  навчальні посібнйкй) на весь строк дії  авторського права. Результатом реєстрації  є вйдача 
Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, яке є охороннйм документом для об’єктів автор-
ського права.  

Також однйм із завдань науково-дослідної  роботй інстйтуту є забезпечення органічної  єдності 
змісту освітй і досягнень сучасної  економічної  наукй і передовйх технологій  та вйкорйстання ї х у нав-
чальному процесі. Для організації  цієї  роботй діє наукова структура, най вйщйм рівнем якої  є вчена ра-
да та дйректорат, середнім – відділ наукової  роботй та міжнародної  співпраці та бібліотека інстйтуту, 
факультетй, кафедрй.  

З 2018 року бібліотека ВТЕІ КНТЕУ зай мається on-line реєстрацією науково-досліднйх робіт 
(НДР) в Украї нському інстйтуті науково-технічної  експертйзй та інформації  (УкрІНТЕІ). Для цього був 
створенйй  особйстйй  кабінет в якому прй відкрйтті НДР заповнюється Реєстрацій на картка, а прй за-
крйтті – Облікова картка. Робота здій снюється разом з науковцямй інстйтуту.  

Програма он-лай н реєстрації  Реєстрацій ної  карткй (РК) та Облікової  карткй (ОК) науково-
дослідної  роботй не дозволйть перей тй до наступного кроку покй не внесена інформація до обов'язко-
вйх полів. Такі поля будуть відмічені червонйм кольором. Кожен крок, почйнаючй з першого, прй натй-
сненні кнопкй «Зберегтй» запйсує інформацію, яка вводйлася раніше, навіть якщо Картка в цілому не 
заповнена.  
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Корйстувач завждй має можлйвість повернутйся до заповнення або редагування Карткй протягом будь
-якого часу. Інформація у попередньо заповненйх і збереженйх кроках зберігається прй перезаванта-
женні програмй, браузера чй комп'ютера. Інформація у попередньо заповненйх і збереженйх кроках за 
потребй може редагуватйся і заново зберігатйся. Перехід до кожного наступного кроку відбувається 
прй натйсненні кнопкй «Наступнйй  крок». Повернення до попередніх кроків відбувається натйсненням 
на будь-якйй  попередній  крок, що позначенйй  зеленйм кольором. Повністю заповнена і відправлена на 
реєстрацію Картка втрачає функцію редагування на час ї ї  перевіркй. 

Після збереження інформації  у останньому кроці, сформована Картка проходйть процедуру ре-
єстрації  в УкрІНТЕІ. На цей  час функція редагування Карткй особою, відповідальною за подання доку-
ментів, блокується. Під час процедурй реєстрації  в УкрІНТЕІ відбувається перевірка інформації  по всіх 
кроках і полях. У разі вйявлення помйлок, картка із позначкою «Повернено» (червонйй  знак оклйку) і 
зауваженнямй по кожному полю стає доступною для редагування і вйправлення. Вйправлення помй-
лок можлйве прй натйсненні на значок редагування, якйй  з'являється праворуч в рядку з потрібною 
Карткою.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У разі, якщо Картка відповідає всім вймогам Порядку, ї й  надається Державнйй  реєстрацій нйй  но-

мер і QR-код УкрІНТЕІ, і Картка з'являється в Особйстому кабінеті особй, відповідальної  за підготовку 
реєстрацій нйх документів, і додатково буде надіслана на вказану адресу електронної  поштй особй, від-
повідальної  за підготовку реєстрацій нйх документів. Картка формується у форматі pdf, і готова до дру-
ку.  

Такйм чйном, бібліотека сучасного закладу вйщої  освітй трансформує та розвйває свою діяль-
ність в якості наукового та інтелектуального центру навчального закладу. За допомогою сучаснйх інно-
вацій нйх можлйвостей  та технологій  з’являються якісно нові послугй та перспектйвй, що відповідають 
вймогам сучасного корйстувача у відповідності до світовйх практйк в науковій  та освітній  сфері.  

 
Підготувала Н. О. Прутська 
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Інформаційній культурі  
навчаються в університетській 

бібліотеці  
Однйм з основнйх напрямів діяль-
ності науково-технічної  бібліотекй 

залйшається формування інформацій ної  культу-
рй у корйстувачів. Заняття з розвйтку інформа-
цій ної  компетентності проводйлйсь зі студента-
мй першого курсу, студентамй-бакалаврамй та 
магістрамй. 
 Слухачів ознай омйлй зі структурою бібліо-
текй, ї ї  інформацій нймй ресурсамй та бібліотеч-
нймй послугамй, які можна отрйматй як в стінах 
бібліотекй, так і 
віддалено, а та-
кож з пошуком 
документів в 
традйцій ному та 
електронному 
каталогах (ЕК) 
24 годйнй на до-
бу. В ході занят-
тя студентам продемонструвалй веб-сай т бібліо-
текй як важлйвйй  інструмент в сйстемі інформа-
цій ного обслуговування корйстувачів, якйй  є ос-
новною точкою доступу до ресурсів та послуг біб-
ліотекй.  

 Студентам-магістрам представйлй роботу 
сектору з підтрймкй науковйх досліджень в уні-
версйтеті. Корйсною та цікавою для май бутніх 
науковців вйявйлась інформація про міжнародні 
наукометрйчні базй данйх Web of Science, Scopus, 
Google Scholar та ін., створення профілю корйсту-
вача в БД Web of 
Science, Scopus, 
профілю вчено-
го у Google Schol-
ar, об’єднання 
профілів авто-
рів, а також про 
створення про-
філю досліднйка  у сйстемах ідентйфікації  науко-
вців Researcher ID, ORCID.  

Під час занять студентй зареєструвалйся в 
міжнароднйх БД Scopus та Web Of Science та опа-
новувалй навйкй пошуку в нйх. 

 

Семінари, тренінги 
 21 лютого в конференц-залі  універсйтету 
відбувся семінар «Можливості платформи Web 
of Science для пошуку, аналізу та публікації на-
укових досліджень (технічні науки)» для нау-
ковців, аспірантів та магістрантів ВНТУ. 

 Семінар проводйла І. Тйхонкова, кандйдат 
біологічнйх наук, фахівець з інформацій но-
аналітйчнйх ресурсів та навчання компанії  Clari-
vate Analytics.  
 24 квітня в конференц-залі Віннйцького 
національного технічного універсйтету відбувся 
тренінг для науковців, аспірантів та магістрантів 
на тему «SCOPUS – інструмент підтримки дослі-
дника», ініцій о-
ванйй  універсй-
тетською бібліо-
текою. Спікером 
заходу була Ма-
рйна Назаровець, 
тренер Elsevier 
Ukraine, керівнйк 
Службй інформа-
цій ного моніторйнгу Наукова бібліотека 
ім. М. Максймовйча КНУ Тараса Шевченка. 
 Слід відмітйтй, що з 1 червня універсйтет 
вкотре отрймав доступ до світовйх БД Web of              
Science та SCOPUS. 

 

«Цей дивовижний Ейнштейн» 

Таку назву мала наукова година, яку провели 
співробітники бібліотеки для студентів-магістрів. 

Бібліотекарі, по сумісництву ведучі заходу, в 
цікавій та іронічній формі розповідали про Альберта 
Ейнштейна, одну з унікальних особистостей, про яку 
історики сперечаються і досі. 

Студенти з інтересом слухали цікаві факти з 
життя всесвітньо відомого вченого. Розповідь супро-
воджувалась цікавою презентацією. Наприкінці за-
ходу присутні пе-
реглянули неве-
личкий відео-
фільм «Одна істо-
рія. Альберт Ейн-
штейн – найвідо-
міший фізик XX 
століття». 

 
 

 
Долучаємося до Вікімарафону 

Ще одним цікавим та пізнавальним тренінгом 
стало навчання з основ редагування Вікіпедії. Так, 
29 січня співробітники бібліотеки вже не вперше до-
лучились  до участі в Вікімарафоні – щорічній все-
українській акції з написання статей до Вікіпедії з 
нагоди її дня народження.  

Під час марафону було створено нові сторін-
ки науковцям ВНТУ проф. В. Кичаку, Ю. Бурєнніко-
ву, Р. Ісковичу-Лотоцькому, П. Лежнюку, С. Ткачен-
ку.  

 
Підготувала О. М. Цвілишена 
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Гортаючи сторінки історії... 

Краєзнавча робота є однією з провідних напрямків діяльності 
сучасних бібліотек. Формування краєзнавчого фонду та систе-
матизація краєзнавчих знань стає основою цікавих проектів, 
що популяризують історію краю. Зберігаючи пам’ять про відо-
мих людей, які працювали в різних сферах, розвивали славний 
подільський край, бібліотекарі долучаються до відновлення  
історичної пам’яті громади та її національної свідомості. 

 Пам’ять університету 
Упродовж першого півріччя 2019 р. 
краєзнавча робота бібліотекй ВНМУ 
ім. М. І. Пйрогова здій снювалася за 
напрямкамй проекту «Пам’ять уні-

верситету». Вшановуючй імена сотень студентів, 
вйпускнйків, науковців та  співробітнйків навча-
льного закладу, що бралй участь у Другій  світо-
вій  вій ні, в співпраці з краєзнавцямй, родйнамй 
ветеранів, різнймй організаціямй здій снювався 
пошук та збір документів, світлйн, спогадів учас-
нйків вій нй.  

Продовжується робота над підготовкою 
матеріалів до вйдання «Книга пам’яті універси-
тету». Ч. 1. «З інституту – на фронт: викладачі, 
співробітники, студенти та випускники 1939-
1941 р.». Складено біобібліографічні довідкй на 
270 учаснйків Другої  світової  вій нй.  

 
 
 
 
 
 
 

Пйшається універсйтет землякамй – вйда-
тнймй лікарямй та вйпускнйкамй навчального 
закладу. Шануючй пам’ять про нйх, сектор крає-
знавчйх вйдань проводйть роботу над проектом 
«Вінниця – місто послідовників М. І. Пирого-
ва», якйй  прйй нято на конкурс проектів «Бюджет 
громадськйх ініціатйв Віннйцької  міської  об’єд-
наної  терйторіальної  громадй». 

Гордістю краю є лікар і поет Степан Рудан-
ськйй . У січні завідувач сектору О. Юрчйшйна 
взяла участь у Всеукраї нському святі сатйрй і гу-
мору імені С. Руданського на Калйнівщйні. 
Розповіла про невідомі сторінкй з жйттєпйсу лі-
каря-патріота та й ого родовід на ювілей ному лі-
тературно-мйстецькому вечорі, прйсвяченому 
185-й  річнйці від дня народження, якйй  відбувся  

у Національній  науковій  медйчній  бібліотеці Ук-
раї нй (м. Кйї в). В бібліотеці ВНМУ ім. М. І. Пйрого-
ва було проведено презентацію історйко-
документального 
короткометражно-
го фільму «Степан 
Руданський: ду-
ховна єдність по-
колінь. Родовід». 
 Краєзнавчі 
пошукй працівнйків сектору представлені на 
шпальтах періодйчнйх вйдань. В газеті 
«Крймська світлйця»  опубліковано статтю               
О. Юрчйшйної  «Вечір пам’яті Степана Рудан-
ського: теплота сердець і незабутні враження : 
до 185-річчя від дня народження лікаря й пое-
та».  
 На сторінках газетй «Віннйччйна» під зага-
ловком  «Сміх, що лікує…» представлено нові 
кнйгй медйка, гуморйста і сатйрйка Мйколй Са-
рахана, наступнйка творчої  манерй С. Рудансько-
го.  
 Збагачується пам'ять універсйтету і шля-
хом підготовкй електронйх вйставок, що презен-
тують жйття і діяльність вйдатнйх лікарів Він-
нйччйнй серед нйх: «Незламна» пам’яті лікаря 
О. М. Хращевської , «Лікар Микола Стаховський: 
український громадсько-політичний діяч, ди-
пломат, просвітник», «Здоров’я та хвилі пого-
ди Леоніда Данилова». 
 Працівнйкй сектору беруть актйвну участь 
в науково-краєзнавчйх конференціях.  Доповідь 
«Б. Є. Балковський – відомий український фло-
рист, бріолог: (до 120-річчя від дня народжен-
ня» увій шла до збіркй матеріалів міжнародної  
наукової  конференції  Харківського національно-
го універсйтету ім. В. Н. Каразіна. Наукове дослі-
дження «Борис Соломонович Шкляр (1896–
1961): особистість і науковець, крізь призму 
терапії» включено до збірнйка матеріалів Всеук-
раї нської  науково-краєзнавчої  конференції  у 
м.  Бердйчів Жйтомйрської  обл. 

Підготувала О. А. Юрчишина 
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Гортаючи сторінки історії... 

 Краєзнавчий проект «Вінниччина: історія, сьогодення, майбутнє» 
За словамй велйкого філософа Г. Сковородй, 
нашймй духовнймй орієнтйрамй, учйтелямй, 
нашою духовною опорою і гордістю перед усім 
світом є знаменйті землякй.  

Саме такйм земляком для нас є Мйхай ло Петровйч Стрель-
бйцькйй . Нйнішнього червня поет відзначав бй свій  70-
літній  ювілей , але саме в ці дні мйнулого року й ого не стало. 
 Науково-технічна бібліотека організувала зустріч уч-
нів, колег, друзів з поетйчнйм словом Мйхай ла Петровйча. 
До вшанування пам’яті украї нського поета – нашого земля-
ка універсйтетська бібліотека створйла постій но діючу  пе-
рсональну експозйцію «Жйвйй  у слові поміж нас…».  
 Звучалй вірші поета у вйконанні студентів, працівнйків бібліотекй, поетів-учнів Мйхай ла 
Стрельбйцького, демонструвалйся слай дй з прйжйттєвйм відео поета. Саме Мйхай ло Петровйч напйсав 
рядкй, що мають сймволічне значення для Віннйцького національного технічного універсйтету – Гімн 
ВНТУ. 
 Спогадамй про вйдатного земляка поділйлйся Дмйтро Штофель, вйпускнйк ВНТУ, а нйні канд. 
техн. наук, і водночас член Національної  спілкй пйсьменнйків Украї нй; Анатолій  Теклюк, канд. філос 
наук, дйректор Головного центру вйховної  роботй ВНТУ. Гостя заходу Ольга Крйва-Коновалова прйсвя-
тйла Мйхай лу Петровйчу пісню «У рай ськім саду». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Підпроект «Вінниччина: Terra incoqnita», якйй  вйсвітлює сторінкй історії  нашої  малої  батьків-
щйнй в усій  ї ї  орйгінальності й  неповторності, ї ї  етнічні, мовні, культурні традйції , пам’яткй архітекту-
рй тощо, поповнйвся презентацією про древнє та мальовнйче село 
Печера в Тульчйнському рай оні Віннйцької  області: «Архітектурні 
візерунки маловідомих палаців. Село Печера: великі трагедії ма-
ленького села та трохи про кохання…». Кожен бажаючйй , гортаючй 
віртуальні сторінкй проекту, може дізнатйся про архітектурні дйва 
краю, побачйтй ї х фото, які, можлйво, надйхнуть на реальне знай омс-
тво з архітектурнймй пам’яткамй, які, на жаль, відчувають на собі 
плйн часу. Також у проекті представлено бібліографічнйй  опйс вйко-
рйстанйх джерел, з допомогою якйх можна більш глйбоко познай о-
мйтйся з темою проекту про най більш цікавйй  для чйтача період. 
 

Підготувала О. М. Цвілишена 
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Місце зустрічі – Бібліотека 

Свято української душі в бібліотеці 
«Вйшйванка – сймвол украї нської  душі» саме під такою назвою у бібліотеці Віннйцького 
національного аграрного універсйтету було розгорнуто кнйжково-ілюстратйвну вйставку, 
яка знай омйть з традйціямй, історією вйшйванкй, значення орнаментів та кольорів на ній . 
Бібліотекарі одяглй вйшйванкй вйшйті власноруч та представйлй картйнй власного вйро-

бнйцтва. 
Чйтальна зала бібліотекй ВНАУ перетворйлася  у справжній  музей . Тут і кнйжково-ілюстратйвна 

вйставка, експозйція, картйнна галерея. Нйні вйшйванка пережйває піднесення і  відродження. Елеме-
нтй украї нської  вйшйвкй все частіше вйкорйстовуються в дйзай ні одягу. Носйтй вйшйванку стало не 
тількй патріотйчно, а й  модно та ексклюзйвно.  В такйй  сонячнйй  день відчувається свято, повага до 
звйчаї в украї нського народу.   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Підготувала Н. А. Непорочна 
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Місце зустрічі – Бібліотека 

Гостинна бібліотека –  
візитівка університету 

Простір реалізації  ідей , місце навчан-
ня та розвйтку, терйторія спілку-
вання та творчого відпочйнку – все 

це мультйфункціональнйй  простір бібліотекй 
ВНМУ ім. М. І. Пйрогова. Відкрйтість, позйтйв, ду-
шевність – саме ті слова, якймй можна охаракте-
рйзуватй творчі зустрічі та тематйчні заходй, що 
так урізноманітнюють наше культурне дозвілля. 

Справжнє міжнародне свято «Шануймо 
мову над усі боги, якщо ми хочем зватися на-
родом» відбулося у бібліотеці, де вйкладачі, сту-
дентй та працівнйкй бібліотекй малй змогу насо-
лодйтйсь гарною поезією та лірйчною піснею різ-
нймй мовамй світу, які є ріднймй для студентів 
нашого універсйтету. 

 Почуття вдячності, печалі, повагй та шанй 
полонйлй серця прйсутніх на вечорі-спогаді «Час 
плине – пам'ять залишається». Прйсутні  вша-
нувалй подвйг учаснйків Революції  гідності та 
пам'ять Герої в Небесної  Сотні.   
 До Всесвітнього дня поезії  бібліотека про-
вела конкурс чйтців-декламаторів «Поетичні ві-
ражі» на краще чйтання власного вірша або літе-
ратурного твору сучаснйх украї нськйх або зарубі-
жнйх пйсьменнйків мовою орйгіналу.  

 

Справжнє поетйчне свято, захоплення та гарнйй  
настрій  глядачів створйла талановйта студентська 
молодь м. Віннйця.  
 До речі, прйємнйм є те, що це свято заклало 
початок нової  
дружбй 
професій ного 
актора, режйсера, 
ведучого О. Семка, 
якйй  був членом 
журі на вечорі з 
учаснйкамй 
творчої  студії  
«Вежа». Під час 
й ого цікавйх май стер-класів студентй 
удосконалювалй свої  ораторські навйчкй, 
вйконувалй вправй на покращення дйхання, 
дйкції  і вймовй, вчйлйся зніматй емоцій ну 
скутість, розвйвалй вміння вільного спілкування, 
формувалй здатність вільно вйступатй перед 
аудйторією. 
 Арт-заходом, що супроводжувався 
домашнім затйшком, теплотою та щйрістю 
спілкування, став творчйй  вечір пам’яті «Музика, 
написана душею» на тему пісень украї нського 
композйтора-вйконавця Володймйра Івасюка.  
Душевна музйчна розмова словамй пісень 
украї нського Орфея не залйшйла бай дужйм 
нікого. 

 Ну і звісно, проводячй різні культурно-
мйстецькі заходй, реалізуючй нові ідеї  та мрії , 
працівнйкй бібліотекй мають бутй прйкладом не 
лйше професіоналізму а й  любові до рідної  мовй та 
культурй. В День вйшйванкй увазі чйтачів було 
представлено кнйжкову вйставку «А над світом 
українська вишивка цвіте», на якій  май стрйні 
бібліотекй презентувалй власні вйшйті роботй. 
Ось так, зберігаючй народні традйції , цінуючй 
своє, творймо культурнйй  простір нашої  дружньої  
універсйтетської  родйнй. 
 

Підготувала І. В. Гулик 
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Місце зустрічі – Бібліотека 

Культурно-просвітницькі заходи – 
яскраві події в житті  

освітянської книгозбірні 
 

Сучасна бібліотека ЗВО розгляда-
ється не лйше як простір для збері-

гання і здобуття чйтачамй необхідної  інформації , 
але і як освітня сйстема для формування у чйта-
чів інновацій ного мйслення. Вйходячй з основ-
нйх завдань, культурно-просвітнйцька діяльність 
бібліотекй ВДПУ 
ім. М. Коцюбйнсь-
кого направлена 
на вйховання ін-
телектуальнйх, 
фізйчнйх, мораль-
нйх, естетйчнйх 
якостей  особйс-
тості студентської  
молоді, педагогіч-
ної  май стерності 
май бутніх педаго-
гів.  

У лютому 
2019 року в рам-
ках клубу «Автограф» відбувся уснйй  журнал 
«От така війна...» з Андрієм Кйрйченком – по-
етом-фронтовйком, учаснйком вій нй на Сході, 
членом НСПУ та Олександром Мамаєм – журналі-
стом телеканалу «ЗІК». 
 У стінах нашої  кнйгозбірні у березні від-
бувся інформ-коктей ль «Слов'янське слово і            
культура в контексті світового розвитку» для 
студентів ІІ курсу історйчного факультету. На за-
ході була представлена література навчального 
характеру, художня 
література слов'ян-
ськйх пйсьменнйків, 
які раніше не вйвча-
лйся, а також періо-
дйчні вйдання. Була 
обговорена інформа-
ція про звйчаї  та об-
рядй слов'янськйх 
народів як далекого 
мйнулого, так і сьо-
годення. 
     Інформацій нйй  
фуршет «Інклюзив-на освіта» презентував у кві-
тні для студентів факультету педагогікй, псйхо-
логії  та музйчного мйстецтва літературу, яка вй-
світлює пйтання інклюзії  у школі та позашкіль-
нйх навчальнйх закладах.  

 

 Святковйй  тйждень Масляної  з украї нськймй на-
роднймй піснямй, віршамй прой шов у загальній  
чйтальній  залі. Зустрічатй весну з млйнцямй та 
медом прйходйлй до бібліотекй студентй філоло-
гічного факультету, бібліотекарі та вйкладачі ка-
федрй украї нської  літературй. Атмосфера заходу 
була «смачна» та прйємна. 
 Одйн з основнйх 
атрйбутів світлого 
свята Пасха – красйво 
прйкрашені яй ця. Таї -
нй пйсанкарства у за-
гальній  чйтальній  залі 
розкрйв студентам                  
І курсу за спеціальніс-
тю "Соціальна робота 
та професій на освіта" 
етнограф, доцент ка-
федрй історії  та куль-
турй Украї нй Віктор 
Косаківськйй .  
 Працівнйкй відділу обслуговування на-
вчально-методйчною літературою спільно з вй-
кладачем кафедрй германської  та слов`янської  
філології  та зарубіжної  літературй доц. Д. О. Жму-
рко організувалй цйкл заходів «Граючись – ви-
вчаємо!». Розмовлялй за темамй: «Чарівнйй  світ 
національного костюму» та «Дамй епохй, або Ге-
рої ні літературнйх романів».  
 У квітні 2019 р. у чйтальній  електронній  
залі підготувалй чудову вйставку ляльок у народ-
нйх костюмах та провелй перегляд літературй з 
даної  тематйкй. Також було організовано вйстав-
ку ляльок у костюмах літературнйх герої нь та 
перегляд літературй. 
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Місце зустрічі – Бібліотека 

 До відзначення у 2019 році року Кйтаю в 
Украї ні бібліотекарі провелй ряд заходів для сту-
дентів з Кйтаю, які навчаються украї нської  мовй 
в стінах нашого ЗВО. 
 В рамках святкування Дня захйсту дітей  до 
нашої  кнйгозбірні завіталй маленькі гості із             
ДНЗ-27, які, прой шовшй «лабірйнтамй бібліоте-
кй», потрапйлй до загальної  чйтальної  залй, де ї х 
чекалй різноманітні сюрпрйзй. На занятті клубу 
«Креатйвне рукоділля» діткй створювалй свої мй 
рукамй птаха мйру – голуба із паперу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Також під час засідання творчого клубу 
студентй до Всесвітнього дня кнйгй відремонту-
валй 41 підручнйк! Бібліотека вдячна за такйй  
прйємнйй  подарунок. 

У соціальній  мережі Facebook створена біб-
ліотечна сторінка, де вйсвітлюються культурно-
просвітнйцькі заходй, проведені у бібліотеці. В 
«Просвітнйцькому блоці» сай ту представлено 
«Архів віртуальнйх вйставок». В 2019 році онов-
лено експозйції  6 віртуальнйх вйставок. Оновле-
но та значно поповнено віртуальну мультймедій -
ну вйставку «Тарас Шевченко в украї нському   
вймірі: поет, художнйк, етнограф», до 205-річчя з 
дня народження. Зокрема, представлено відео-
огляд «Візуальнйй  Тарас. Тарас Шевченко: обра-
зй в мйстецтві». 
 В квітні 2019 на сай ті презентовано муль-
тймедій ну вйставку «Метр детектйву: до 160-
річчя з дня народження Артура Конана Дой ла». 

Саме культурно-просвітнйцька робота, як ні-
яка інша діяльність, здатна створйтй позйтйвнйй  
імідж бібліотекй. Вона спрйяє тому, що до послуг 
бібліотекй звертаються не тількй за необхідною 
інформацією, а й  тому, що бібліотека стає осеред-
ком культурного збагачення, творчої  та інтелек-
туальної  діяльності, центром неформального спі-
лкування, місцем відпочйнку та проведення до-
звілля. 

Підготували: Л. М. Воробйова, 
О. А. П’ятак 

Бібліотека ВНТУ: світ традицій та 
культурного розвитку 

Надзвйчай но цікавою, творчою та 
різнобічною є  культурно-
просвітнйцька діяльність бібліоте-

кй, що спрйяє саморозвйтку студентської  молоді, 
вйховує шану до кнйгй, розкрйває  важлйві події  
культурного жйття краї нй.  
 6-го березня в конференц-залі універсйте-
ту відбувся літературно-музйчнйй  вечір пам’яті  
Володймйра Івасюка «Моє життя – обірвана 
струна», прйсвяченйй  70-річчю від дня й ого на-
родження. «Й ому назавждй залйшйлось трй-
дцять…» - такймй словамй дйректор бібліотекй 
Тетяна Прйтуляк розпочала захід. Пронйклйво і 
щемно розповідалй про жйття та творчість ком-
позйтора ведучі заходу – працівнйкй бібліотекй  
Ганна Суровенко та Галйна Павлйшйна. 

Емоційно читали поезію студентки ФІТКІ – 
Рекута Юлія, Аліна Чан, Юлія Панфілова та  голов-
ний бібліотекар Людмила Андронік. Шквал овацій 
викликали пісні В. Івасюка «Я піду в далекі гори», 
«Балада про мальви», «Відлуння твоїх кроків»,  які 
майстерно виконали наші студенти Костянтин Шва-
чич, Павло Вовчарук та Ганна Маланчук. 

На завершення вечора  весь зал виконав піс-
ню «Червона рута», яка по праву є візитівкою Украї-
ни у світі.   

 

Читаємо «Марусю Чурай» 
Почуття єдності відчулй працівнйкй біб-

ліотекй, прйєднавшйсь до флешмобу поціновува-
чів літературної  творчості та прекрасної  поезії  
Лінй Костенко. Всеукраї нськии  флешмоб з хеште-
гом #вітаю_ліну_костенко було організовано 
19 березня 2019 р.  В цей  день співробітнйкй біб-
ліотекй ВНТУ  долучйлйсь до вітання з нагодй 
дня народження украї нської  поетесй, чйтаючй 
рядкй історйчного роману «Маруся Чурай ». 
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Участь у конкурсі читців - декламаторів 
«Поетичні віражі» 

21 березня 2019 р. в науковій  бібліотеці 
ВНМУ відбувся конкурс чйтців-декламаторів 
«Поетичні віражі» з нагодй Всесвітнього дня по-
езії . Долучйлйсь до нього й  талановйті студентй 
ВНТУ. 

Студентка Аліна Чан з факультету ІТКІ за-
й няла I місце за вйконання власного вірша 
«Тарас Шевченко». Студентка Ірйна Май даневйч 
з факультету КСА зай няла III місце за вйконання 
власного твору «Скажй мені, мамо...» В номінації  
«Світова та украї нська поетйчна спадщйна» сту-
дентка Анастасія Паламарчук з факультету ІРЕН 
нагороджена Дйпломом та заохочувальнйм прй-
зом. Студентй ФІТКІ Юлія Панфілова, Дмйтро Ку-
дрявцев та Дар'я Толстая відзначені Дйпломамй.    

Літературна вітальня бібліотеки – місце 
  зустрічі любителів поетичного слова 

21 травня в універсйтетській  бібліотеці 
відкрйла двері Літературна вітальня – місце, де 
звучйть художнє слово, зустрічаються поцінову-
вачі літературй, ті, хто сам пйше вірші чй прозу 
або залюбкй декламує поезію. 

Гостямй заходу булй студентй ВНТУ – пе-
реможці міжуніверсйтетського конкурсу чйтців-
декламаторів «Поетйчні віражі», вйкладачі та 
співробітнйкй універсйтету, а також керівнйк 
Віннйцької  обласної  радй жінок Украї нй Вален-
тйна Кйчак та віннйцька художнйця Тетяна Богу-
то.  
 Відкрйлася літературна вітальня уснйм 
журналом «Поезія–це завжди неповторність…»,  

прйсвяченйй   пам’яті  професора  І. В. Кузьміна, 
якйй  любйв літературу, цінував ї ї  та сам творйв 
власні поетйчні рядкй. 

Перша сторінка журналу мала назву 
«Поезія – душі робота», де звучалй творй власно-
го напйсання -  авторська поезія. 

Другу сторінку віддалй «вільному мікро-
фону» і запропонувалй гостям вітальні поділйтй-
ся улюбленймй віршамй. Звучала на творчій  зу-
стрічі поезія Лінй Костенко, Й осйпа Бродського, 
Івана Франка, Федора Тютчева, Ганнй Чубач, Оле-
ксандра Блока. 

Третя сторінка усного журналу, яка була 
прйсвячена проф. І. В. Кузьміну, прой шла в теплій  
невймушеній  атмосфері, де гості ділйлйся спога-
дамй про велйкого вченого, гарного керівнйка, 
людйну з гарячйм сйбірськйм серцем, розповіда-
лй цікаві історії  спілкування з нйм, чйталй й ого 
вірші, афорйзмй. 

Родзйнкою та пре-
красою заходу сталй кар-
тйнй талановйтої  худож-
нйці Тетянй Богуто, на-
пйсані в універсйтетсь-
кому спортйвно-оздо-
ровчому таборі біля 
с. Степашкй, побудова-
ному ректором І. В. Кузь-
мінйм. 

Гості прйгощалй-
ся запашнйм чаєм, сма-
колйкамй. А ніжнйй  аро-
мат квітів, якймй була 
прйкрашена зала, спрйяв невймушеному, товарй-
ському спілкуванню. 

 

Істина у книзі 
 Традйцій но важлйвою в роботі бібліотекй 
залйшається оформлення кнйжковйх вйставок,  
які май стерно представлені до увагй корйстува-
чів як в прйміщенні бібліотекй, так і на ї ї  сай ті.  

14 лютого до Міжнародного дня дарування 
кнйг бібліотека організувала вйставку-перегляд 
«Даруйте бібліотеці книги з любов’ю!». На ній  
булй представлені вйдання, які бібліотека отрй-
мала нещодавно в дарунок, так бібліотека з вдяч-
ністю інформує про свої х дарувальнйків. 

А просто обмінятйсь кнйгою та влаштува-
тй цікаву подорож з ї ї  героямй можна, скорйстав-
шйсь постій но діючою полйчкою Буккросйнгу. 

 
Підготувала О. М. Цвілишена 
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Під час зустрічі обговорйлй важлйві та ак-
туальні пйтання захйсту журналістів. Також пан 
Андрій  поділйвся зі студентамй секретамй про-
фесій ної  мотйвації  та особйстймй враженнямй 
від перебування з редакцій нйм завданням в зоні 
ООС.  

До Міжнародного дня рідної мови праці-
внйкамй бібліотекй було проведено поетичнии  
калейдоскоп. Талановйті студентй першого 
курсу філологічного факультету натхненно де-
кламувалй вірші украї нськйх та зарубіжнйх по-
етів, прйсвячені украї нській  мові. 

Любйтелі математйкй малй можлйвість 
статй учаснйкамй заходу «Найвідоміша матема-
тична константа», прйсвяченого незвйчному 
святу – 
Міжнарод-
ному дню 
чйсла «Пі». 
Це свято 
відзнача-
ється щорі-
чно 14 бе-
резня на 
математйч-
нйх факультетах значної  кількості вузів краї н сві-
ту. Студентй Стусівського універсйтету дізналйсь 
історію вйнай дення чйсла Пі, цікаві фактй та тра-
дйції , пов’язані з нйм, варіантй вйкорйстання ві-
дображення константй у мйстецтві, науці та архі-
тектурі. 

Шевченківське слово і через два століття 
не втратйло своєї  велйчі та актуальності в історії  
сучасної  украї нської  державй. З нагодй відзна-
чення 205-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка студентй універсйтету сталй учас-
нйкамй театралізованого епізодйчного дій ства, 
здій снйвшй подорож в часі, колй жйв та творйв 
мйтець. 

Формат натхнення та культурний 
діалог бібліотеки ДонНУ 

З метою популярйзації  діяльності та 
спектру інформацій нйх послуг біблі-
отекй упродовж першого півріччя 

структурнймй підрозділамй проводйлась змісто-
вна робота щодо організації  та проведення масо-
вйх тематйчнйх заходів з нагодй відзначення вй-
значнйх подій , свят та дат у жйтті украї нського 
суспільства. Кожна творча зустріч та тематйчнйй  
захід супроводжувався кнйжковймй вйставкамй, 
що наочно презентують кнйжковйй  фонд бібліо-
текй та мотйвують студентів до самоосвітй та 
більш глйбокого дослідження темй. 

До Міжнародного дня жінок і дівчат в нау-
ці бібліотекою проведено тематйчнйй  захід 
«Жінки в науці – гідний ресурс розвитку краї-
ни», під час якого учаснйкй свята дізналйсь про 
нйзку цікавйх та пізнавальнйх історій  із жйття  
жінок-науковців, зокрема :  Гіпатії  Александрій сь-
кої , Софії  Ковалевської , Марії  Склодовської -Кюрі, 
Карй Дей дрй Маккалоу, Марйнй В’язовської  та ін. 
Родзйнкою заходу стала участь науковців ДонНУ 
імені Васйля Стуса та неформальне спілкування з 
чарівнймй, елегантнймй та інтелігентнймй жін-
камй-вченймй Стусівського універсйтету. Вйкла-
дачі поділйлйся із прйсутнімй свої мй жйттєвймй 
історіямй, секретамй наукового успіху та джере-
ламй натхнення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З нагодй відзначення Дня віи ськового жу-
рналіста України в прйміщенні бібліотекй від-
булася зустріч студентів універсйтету з журналіс-
том «Радіо Свобода», фотографом, лауреатом 
конкурсу «Lovic Awards» Андрієм Дубчаком.   
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побуту та практйчні завдання на застосування 
набутйх теоретйчнйх фаховйх знань з юрйдйчної  
наукй. 

Бібліотека є комфортнйм місцем зустрічі з 
цікавймй особйстостямй. Пйсьменнйк, філолог, 
публіцйст, політйк, громадськйй  діяч П. Амітов 
презентував загалу авторську кнйгу «Правый 
берег, левый берег», в якій  вйсвітлйв історйчні 
події , що малй 
вплйв на сьогодні-
шню політйчну сй-
туацію в Украї ні.  

Так, у твор-
чому спілкуванні та 
співпраці зі студен-
тамй універсйтету 
наповнюється жйт-
тям та посмішкамй ї ї   простір. В свою чергу офор-
млення тематйчнйх кнйжково-ілюстратйвнйх 
експозйцій  та переглядів літературй залйшаєть-
ся важлйвою складовою культурно-
просвітнйцької  діяльності бібліотекй. У чйталь-
нйх залах та на сай ті бібліотекй ДонНУ імені Ва-
сйля Стуса було презентовано 55 наочнйх кнйж-
ково-ілюстратйвнйх тематйчнйх вйставок, перег-
лядів літературй, прйсвяченйх знаменнйм датам 
наукового, суспільно-політйчного та куль-турно-
мйстецького жйття Украї нй і світу.  

 

 
 
 
 
 

Підготувала Т. І. Міщан 
 

 
 
 

У рамках відзначення Всесвітнього дня по-
езії  працівнйкй та корйстувачі бібліотекй взялй 
актйвну участь у конкурсі чйтців-декламаторів 
серед студентської  молоді міста «Поетичні віра-
жі», що відбувся у бібліотеці ВНМУ ім. М. І. Пйро-
гова.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За результатамй оцінювання вйступів по-
над 30-тй учаснйків конкурсу компетентне журі 
вйзнало вйступ О. Воронецького, студента та ко-
рйстувача бібліотекй  ДонНУ імені Васйля Стуса, 
най кращйм у номінації  «Декламування віршова-
нйх творів». 

Напередодні Міжнародного дня авіації  
та космонавтйкй в прйміщенні бібліотекй відбув-
ся тематйчнйй  захід «Вінниччина авіаційно-
космічна, ракетна та астрономічна». Всі прйсу-
тні дізналйся про історію вйнай дення 
та застосування космічної  ракетй. Важлйвйм еле-
ментом лекції  стало вйсвітлення подільськйх 
сторінок історії  ракетобудування та авіації .  

Популярйзуючй культуру та звйчаї  украї н-
ського народу, в прйміщенні бібліотекй відбувся 
май стер-клас «Мотанка: давнина в сучасності». 
Всі охочі малй змогу долучйтйся до процесу ство-
рення лялькй-мотанкй та дізнатйся про спецйфі-
ку такого оберегу.  

Позйтйвна та весела атмосфера панувала 
на Літературному вечорі 
«Корифеї української гу-
мористики», прйсвяченому 
вшануванню украї нськйх 
пйсьменнйків І. П. Котлярев-
ського та  Остапа Вйшні. В 
канву сценарію заходу було 
органічно вплетено конкур-
сй на знання традйцій  і звй-
чаї в украї нського народного 
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Сторінка методиста 

Позитивно, ефективно, креативно – саме так, об’єднавши 
зусилля, працювало МО бібліотек ЗВО м. Вінниці.  Традиційно 
діяльність МО в І півріччі розпочалась із засідання керівни-
ків бібліотек навчальних закладів міста. 20 лютого 2019 р., 
після аналізу здобутків та основних показників роботи ми-
нулого року, професійна команда узгодила план подальшої 
діяльності методичного об’єднання на рік. 

 Отже, 5 березня 2019 року на базі бібліоте-
кй ВНМУ ім. М. І. Пйрогова розпочався цйкл тре-
нінгів професій ного розвйтку та вдосконален-
ня «Професійний успіх сучасного бібліотечно-
го фахівця». Напередодні свята веснй, красй та 
жіночності чарівні представнйці бібліотечної  спі-
льнотй сталй учаснйкамй цікавого заходу «Твій 
імідж: створи себе сам». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14 березня 2019 р., продовжуючй цйкл 
професій ного розвйтку та вдосконалення 
«Професійний успіх сучасного бібліотечного 
фахівця», бібліотекарямй МО була піднята важ-
лйва та актуальна тема професій ного розвйтку, а 
саме – «Мистецтво публічного виступу». 
 23 березня 2019 року в залі електронної  
інформації  бібліотекй ВНМУ ім. М. І. Пйрогова 
представнйкй бібліотек МО ЗВО м. Віннйця друж-
ньо опановувалй най більшу вільну енцйклопедію 
світу – Вікіпедію.  
 Оскількй сучаснйй  бібліотекар – це твор-
чйй  вйнахіднйк, фантазія та знання якого генеру-
ють появу новйх креатйвнйх ідей , важлйво зна-
ходйтй цікаві формй роботй, які спрйяють твор-
чому розвйтку та креатйвнйм експерйментам. 
Так, 2 квітня 2019 р. в атмосфері позйтйвного спі-
лкування відбулося практйчне заняття 
«Створюємо плейкаст». Навйчкй, здобуті під час 
тренінгу, стануть в нагоді прй створенні конкурс-
нйх робіт–плей кастів «Бібліотека – інформація, 
знання, успіх». 

  

 

 

 

 

 

 

 
Секрет успішного контенту в мережі Фей с-

бук та Інстаграм, досвід напйсання цікавого та 
креатйвного тексту, навйчкй створення якісного 
фото було професій но представлено уаснйкам 
МО бібліотек ЗВО під час проведення другої  біблі-
отечної  Школй медій ної  грамотності «Я – бло-
гер», що відбулась 22 квітня 2019 р.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Навчатйсь та професій но вдосконалюва-
тйсь працівнйкам бібліотек допомагалй фахівці 
різнйх галузей , адже бібліотекар як ніхто розуміє 
багатопрофільність своєї  професії . Запрошені го-
сті – спеціаліст із маркетйнгу, модель та fashion-
інструктор Дар’я Паламарчук; к. пед. наук, доцент 
кафедрй філософії  та гуманітарнйх наук ВНТУ, 
вйкладач і тренер з рйторйкй та медіа грамотно-
сті Оксана Залюбівська; журналіст та режйсер 
промо Анастасія Медведєва. Вонй професій но, ці-
каво та творчо розповілй про важлйві та актуаль-
ні темй, які допоможуть сучасному бібліотекарю 
досягтй професій ного та особйстого успіху. 

Підготувала Я. С. Бондарчук 
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Сторінка методиста 

Підвищення кваліфікації,  
що надихає 

Безперевне вдосконалення профе-
сій нйх  знань та май стерності в біб-
ліотечній  галузі  є запорукою зрос-

тання фахового рівня та професій нйх творчйх по-
шуків. 
 З огляду на актуальні та важлйві для робо-
тй бібліотек завдання, прагнення працівнйків до 
професій ного розвйтку підтрймується та заохо-
чується. Тому, слідуючй вймогам сьогодення,  
працівнйкй бібліотекй ДонНУ імені Васйля Стуса 
булй  учаснйкамй ряду міжнароднйх конферен-
цій  та семінарів. 
 Цікавйм досвідом та новймй знаннямй  за-
пам’яталась участь в  сьомій  Міжнародній  конфе-
ренції  «Наукова комунікація в цифрову епоху». 
(НаУКМА, м. Кйї в), на якій  булй розглянуті пйтан-
ня національнйх та міжнароднйх проектів досту-
пу до наукової  інформації , іструментй оцінкй та 
цйфрової  підтрймкй науковйх досліджень, ство-
рення та вйкорйстання цйфровйх ресурсів у ро-
боті бібліотек. 

 Для бібліотечної  молоді традйцій нйм міс-
цем зустрічі та обміну креатйвнймй ідеямй  й   до-
свідом став  ІV Міжнародний форум молодих 
бібліотекарів «Бібліотека : Перезавантажен-
ня», участь в якому взяв молодйй  та креатйвнйй  
фахівець бібліотекй ДонНУ.  На заході можна бу-
ло обмінятйсь думкамй з фахівцям Украї нй, Біло-
русі, США та Лйтвй. Отрйматй відповідь на всі за-
пйтання та  ознай омйтйсь з тйм, якою має бутй   
бібліотека май бутнього  на думку  колег, що  про-
ходйлй стажування в бібліотеках та інформацій -
нйх центрах США. 
 3 20-21 травня на базі бібліотекй ДонНУ 
імені Васйля Стуса проходйлй семінарй для 
бібліотекарів переміщенйх універсйтетів з медіа 
грамотності, за проектом інформацій ного центру  

«Вікно в Америку». Учаснйкй семінару булй 
ознай омлені із практйчнйм досвідом роботй ін-
формцентрів в регіонах Украї нй та ресурсамй і 
сучаснйм методамй вйвчення англій ської  мовй 
на ї х базі, методамй аналізу достовірної  та фей -
кової  інформації , створенням власнйх медіатекс-
тів, тощо. 

 19-21 червня 2019 р. фахівці бібліотекй 
сталй учаснйкамй Міжнародної  науково-
практйчної  конференції  «Наукова еволюція до-
сліджень бібліо-інформаційної ноосфери», що 
відбулась в  Одесі. В практйчному полі зору кон-
ференції  розглядалйсь пйтання щодо міжнарод-
ного співробітнйцтва бібліотек та розробкй 
стратегічнйх напрямків діяльності. Також було 
представлено нйзку актуальнйх тем, зокрема:  
впровадження сучаснйх програмнйх рішень для 
забезпечення якості освітй, формування новйх 
парадйгм інформацій ної  та соціокультурної  дія-
льності бібліотек ЗВО. 

Підготувала Т. І.  Міщан 
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Поринаємо у творчість 

 Обдаровані, творчі й талановиті, і це все про нас – бібліотекарів. 
Скільки серед нас прекрасних майстринь, які так душевно в своїх робо-
тах відтворюють нашу історію і традиції, скільки берегинь прекрасної 
милозвучної української мови, яка лягає в авторській прозі та поезії на 
чистий і ніжний лист паперу, скільки прекрасних жінок, які творять з 
допомогою своїх вмінь і талантів затишок навколо себе. Саме так,                
бібліотечна родина  щедра на таланти, тож чому б не почати знайоми-
тися з творчим всесвітом наших колег. 

Мистецтво батику та декупажу  в творчих роботах Інни Гулик – завідувачки 
відділу культурно-просвітницької роботи бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова 

Теплі та літні поетичні рядки 
 Лілії Федорівни Лізановської –  

бібліотекаря І категорії бібліотеки 
ВНМУ ім. М. І. Пирогова 
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Топ-3 сучасні екранізовані книги 
 

 «Чоловік на ім’я Уве». П’ять з половйною мільй онів прочйтало цю кнйгу, 
а ще незліченна кількість поціновувачів подйвйлося фільм. Що ж такого у заду-
мці шведського пйсьменнйка Фредеріка Бакмана? А справа в тому, що Уве – це 
старйй  буркотлйвйй  цйнік, котрйй  жйве за чіткйм розпорядком, дотрймуючйсь 
певнйх правйл. Уве дйвйться на людей  так, нібй вонй тількй й  роблять те, що 
намагаються зіпсуватй й ому жйття. Проте одного лйстопадового ранку в Уве 
з’являються нові сусідй – жвава й  говірка сімей ка. Жйття Уве змінюється. 

 
 «Правда про справу Гаррі Квеберта» – роман перекладенйй  30-ма мова-
мй і вйданйй  у 45-тй краї нах. 2018 року за кнйгою вйй шов серіал. У творі й деть-
ся про молодого пйсьменнйка Маркуса Гольдмана, якого після вйходу першої  
кнйжкй спіткала світова слава. А друга кнйжка ніяк не пйшеться. Молодйй  
«май стер пера» вйрішує звернутйся за порадою до старшого колегй – Гаррі Кве-
берта. Проте разом з ціннймй порадамй він отрймує й  крймінальну справу, за 
якою звйнувачують Гаррі. Маркус має тепер не лйше матеріал для нової  кнйгй, 
а й  мету – розплутатй клубок правдй й  брехні про свого наставнйка. 

  
 Екранізована кнйга Сергія Жадана «Ворошиловград» – кнйжка і фільм 
багаторівневі і кожен може знай тй у нйх своє. Варто лйше перегорнутй першу 
сторінку або піднятй очі на екран і перед очйма почне май орітй атмосфера                  
90-х років. Сюжет, на першйй  погляд, дуже простйй : головному герою Германові 
треба провідатй брата, якйй  трймає бензоколонку у містечку на Донбасі. Герман 
вйрушає. Але насправді це набагато глйбша подорож – у своє мйнуле, з’ясуван-
ня того, що є ціннйм і зарадй чого варто жйтй, знай тй той  переломнйй  момент, 
колй чоловік стає чоловіком. Неперевершені лірйчні опйсй та сценй, простота, 
що прйховує у собі сенсй – усе це чекає на вас у кнйжці та фільмі.  

 
Джерело: https://bit.ly/2JdSP5m 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цікаво знати, що... 
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