
 

 

    

 Д А Й Д Ж Е С Т  
 
С У Ч А С Н І  О Р І Є Н Т И Р И  

У Н І В Е Р С И Т Е Т С Ь К И Х  

Б І Б Л І О Т Е К  

В рамках виконання науково-дослідної 

роботи, бібліотека Вінницького 

торговельного інституту КНТЕУ спільно із 

кафедрою економічної кібернетики та 

інформаційних систем ВТЕІ КНТЕУ 25 

травня 2016 року провела міжвузівський 

науково-практичний семінар «Електронні 

ресурси бібліотек ВНЗ як джерело 

інформаційного забезпечення наукового та 

навчального процесу». Відповідно до 

програми семінару були заслухані виступи 

головних спеціалістів бібліотеки, в яких 

наголошували, що за умов активного 

розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій в електронному середовищі ВНЗ 

вагомою складовою документно-

інформаційного фонду сучасної бібліотеки є 

електронні ресурси. Доповідачі детально 

зупинялись на питаннях формування 

електронних ресурсів в бібліотеці ВТЕІ 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

КНТЕУ, акцентувалось на важливості їх 

використання при пошуку інформації. 

Особливий інтерес та жваве обговорення 

викликало інформаційне повідомлення 

студентів  ІІ курсу обліково-фінансового 

факультету «Сучасні інформаційні ресурси 

бібліотеки очима здобувачів вищої освіти». 

Студенти виступили зі своїм баченням місця 

і ролі бібліотеки в сучасному світі та 

побажаннями щодо покращення роботи 

бібліотеки інституту. 
 

Цікавою та змістовною була доповідь 

Криштафович Л. А.,  головного бібліографа 

науково-технічної бібліотеки ВНТУ  на 

семінарі «Електронні ресурси бібліотек ВНЗ 

як джерело інформаційного забезпечення 

наукового та навчального процесу». Вона 

поділилась досвідом формування  

інституційного репозитарію університету.  

Наукова бібліотека ВНМУ імені М. І. Пирогова розпочала науково-пошукову роботу «Війна 

пройшлась по їхніх долях: співробітники та студенти ВНМУ на фронтах Другої світової». 

Метою роботи є виявлення та накопичення матеріалів про діяльність університету в довоєнний 

період та період Другої світової війни і нацистської окупації (1941-1944), невідомі імена 

полеглих у війні викладачів, студентів, співробітників, масові репресії та ін. 

Досвід роботи методичного об’єднання  
бібліотек ВНЗ м. Вінниці 

Випуск 2         2016  



 

 

ІНФОРМАЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Акценти бібліотеки ВДПУ спрямовувалися на 

формування електронних ресурсів, 

популяризацію ідей відкритого доступу, 

побудову загальнодоступних архівів наукової 

інформації, підвищення вебометричного 

рейтингу університету.  
 

Ухвалою Вченої ради університету на 

бібліотеку покладено завдання: організувати 

спеціальні тренінги, семінари за участю 

провідних спеціалістів, інформувати науковців 

університету з питань міжнародної наукометрії 

з метою підвищення рейтингу викладачів 

університету через електронні ресурси 

індексування. 
 

Спільно зі студентським науковим 

товариством університету провідні фахівці 

бібліотеки для усіх інститутів, факультетів 

провели міні семінари-тренінги. Наукових 

працівників було ознайомлено з базовими 

питаннями наукометрії, бібліометрії, з 

алгоритмами створення профілів вченого у 

«Бібліометриці української науки», надані 

практичні консультації щодо реєстрації в 

наукометричних БД та практично показано, як 

можна зареєструватися у некомерційних 

наукометричних БД (Googl Scholar). Також 

акцентували увагу на важливості подання 

публікацій до Інституційного репозитарію та 

знайомили вчених університету з 

особливостями інтеграційних процесів для 

покращення цитування та публікаційної 

активності вчених університету. Працівники 

бібліотеки проводили також індивідуальні та 

групові факультативні заняття з інформаційної 

культури та надавали консультації з культури 

публікації (оформлення наукових статей, 

списків літератури), створювали відеоролики, 

презентації з бібліографічної культури та ін. 

 

  

 

Формуванню електронних ресурсів, створенню 

електронної бібліотеки, оперативному 

забезпеченню доступності до якісної 

інформації і наукових знань надається 

пріоритетне значення у бібліотеці ВКІ, яка 

виконує роль посередника між 

інформаційними ресурсами та користувачами.  

Орієнтуючись на інформаційні потреби 

наукових досліджень, бібліотека приступила 

до створення інституційного репозитарію, 

електронного архіву, в якому накопичуються 

документи наукового, навчального та 

методичного призначення, підготовлені 

викладачами, аспірантами та студентами 

інституту. До послуг користувачів  бази даних, 

тестовий доступ до українських та світових 

ресурсів, що надають можливість отримати 

інформацію про видання різного типу. 
 

Пріоритетним напрямом в роботі бібліотеки є 

вдосконалення сайту бібліотеки та оперативне 

представлення необхідної інформації. Зокрема, 

впроваджуючи онлайн послуги, на сторінці 

бібліотеки представлені рубрики 

«Користувачам», «На допомогу науковцю», 

«Ресурси», що включають вимоги щодо 

оформлення списку літератури, приклади 

бібліографічних описів, наукометричні бази та 

ін. Викладачі та студенти інституту можуть 

скористатися послу-

гою «Віртуальної 

довідки». Іннова-

ційним напрямком 

роботи бібліотеки 

ВКІ є створення і 

представлення на 

сайті віртуальних 

виставок на теми 

«Край звитяги і 

слави», «Велич 

Шевченка», «З 

історії краю». 

 

http://vki.vin.ua/struktura/biblioteka


 

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова одна з перших зареєструвалася на інформаційному порталі 

“Наука України: доступ до знань”, який створила Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. 

Метою даного проекту є популяризація, підвищення рейтингу та доступності електронних бібліотечно-

інформаційних ресурсів наукових бібліотек України за рахунок використання сучасних бібліотечних та веб

-технологій. Інформаційні складові порталу включають авторитетні файли, розширені довідковою 

інформацією про наукові бібліотеки, наукові установи, науково-інформаційні ресурси бібліотек, наукові  

фахові видання та про  науковців України. Пропонуємо бібліотекам МО долучитися до даного проекту.  

Науково-технічна бібліотека ВНТУ велику увагу 

приділяє популяризації наукових надбань вчених 

університету, висвітленню їхньої ролі в розвитку 

науки краю, держави та світу, їхнє достойне місце 

в світовій науковій еліті. Продовжується робота в 

рамках проекту «Науку творять обрані», який 

включає в себе: видавництво біобібліографічних 

покажчиків, організацію тематичних виставок, 

віртуальних виставок-презентацій тощо. В 2016 

році уже видано  біобібліографічні покажчики  

серії «Вчені нашого університету», присвячені 

ювілейним датам наших науковців - заслуженим 

діячам науки та техніки України, професорам, 

докторам технічних наук П. Д. Лежнюку та         

В. А. Огороднікову, в яких представлено 

життєвий шлях ювілярів, їхні наукові надбання та 

досягнення. На сайті бібліотеки представлена 

віртуальна виставка-презентація «Не зупинятись 

на досягнутому» до ювілею доктора 

філософських наук, професора Л. Є. Азарової з 

циклу «Штрихи до портрета вченого». У відділі 

наукової інформації та бібліографії організовано 

виставку-музей «Життя у творчому горінні», 

присвячену Кузьміну І. В., першому ректору 

ВНТУ, заслуженому діячу науки і техніки 

України, лауреату державної премії України, 

доктору технічних наук, професору ВНТУ. 

 

ПРОЕКТЙ 

Розвиваючи проект, бібліотека започаткувала новий 

цикл заходів під назвою «Науковці рекомендують», 

який покликаний інформувати наукову, педагогічну 

та студентську спільноти України про нові видання 

науковців університету, що публікуються у 

поточному році і є у фондах бібліотеки.  

 

З метою популяризації імен відомих українців, 

бібліотека ВНТУ розпочала проект “Ім’ям своїм 

прославили Україну” – про видатних людей, як 

уродженців  Поділля, так і тих, хто доклав зусиль 

до науково-технічного прогресу, культури і 

мистецтва Поділля. Їхні надбання знають і 

використовують не тільки в межах краю, 

Батьківщини, а й далеко на просторах світу.  В 

рамках проекту заплановано ряд різноманітних 

заходів: наукові години, тематичні вечори, творчі 

зустрічі, віртуальні виставки та презентації. 

Відкрив цей проект тематичний вечір «Він музикою 

наповнив камінь», присвячений річниці від дня 

народження вінницького архітектора                       

Г. Г. Артинова, вписав яскраву сторінку в золоту 

добу вінницької архітектури початку ХХ ст. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?C21COM=F&I21DBN=SUAK&P21DBN=SUAK


 

На основі кількарічних ретельних досліджень 

наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова у 

2016 році видала бібліографічний покажчик 

«Ректори ВНМУ ім. М. І. Пирогова: погляд 

крізь час (1930–2016)». Це видання вміщує 

відомості про 17 ректорів, 

які примножували славу 

ВНЗ упродовж різних 

періодів історії. У кожній із 

статей відображено 

життєвий шлях, наукові 

здобутки ректорів, їх вклад у 

розбудову університету, 

зміцнення матеріально-

технічної бази та 

процвітання його іміджу, 

починаючи з 1930 року.  

 

При підготовці видання використані фонди 

наукової бібліотеки та архіву ВНМУ                    

ім. М. І. Пирогова, Державного архіву Вінницької 

області, Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України, Вінницької 

ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінницької обласної 

наукової медичної бібліотеки, інформаційні 

ресурси мережі Інтернет. Триває подальша 

дослідницька робота у цьому напрямку, яка, 

сподіваємося, відкриє нові імена, висвітлить нові 

сторінки творчої діяльності ректорів, їх внесок 

у розбудову навчального закладу.  
 
 

Великою популярністю 

серед користувачів, 

особливо серед професор-

сько-викладацького складу 

та співробітників ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова, корис-

тується щорічне видання 

бібліографічного календаря 

знаменних і пам’ятних дат  

«Вінниччина медична—

2016», присвячене визнач-

ним подіям в історії 

Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова, його ювілярам, 

які зробили вагомий внесок у розвиток 

університету, становлення університетської та 

вітчизняної медичної науки. Враховуючи те, що 

формування навчального закладу нерозривно 

пов’язане з історією краю, календар містить 

інформацію про знаменні дати, події, імена 

видатних медиків – уродженців Вінниччини. 

Календар представлений в текстовому й 

електронному форматі. 
 
 

 

До річниці смерті      

Тараса Шевченка 

наукова бібліотека 

ВНМУ підготувала 

видання «Життєвий 

і творчий шлях 

Кобзаря крізь 

призму медицини», 
присвячене медичній 

тематиці у житті та творчості Кобзаря.  У 

виданні наведено цитати із творів Т. Г. 

Шевченка,  його листувань із друзями та 

спогадів сучасників. Значну увагу приділено 

висвітленню взаємовідносин Т. Шевченка з 

практикуючими лікарями-сучасниками, з якими 

він товаришував та неодноразово відвідував. 

Також відображено зміни зовнішності Тараса 

 Шевченка, які зумовлені не лише  природним 

плином часу, а й моральним самопочуттям і 

станом здоров’я.  

З   нагоди 20-річчя творчого об’єднання 

«Літературна вежа» бібліотека ВНМУ 

підготувала до друку збірку «Подих весни», де 

вперше побачили світ вірші поетів-початківців, 

студентська проза та малюнки. Це уже восьма 

поетична збірка, яка презентує творчість 

студентів та викладачів університету  

Порадником та наставником у цьому напрямку є 

керівник об’єднання Лізановська Л.Ф., яка у 

своєму доробку має 2 власні збірки віршів  

«Мелодія золотої осені» та «Троянди від сина».  

 

ВЙДАВНЙЧА РОБОТА 

http://dspace.vnmu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/305/Ректори%20ВНМУ%20ім.%20М.%20І.%20Пирогова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://library.vnmu.edu.ua/kalendar-znamennih-i-pam-yatnih-dat/
http://library.vnmu.edu.ua/kalendar-znamennih-i-pam-yatnih-dat/


 

У травні в стінах науково-технічної 

бібліотеки ВНТУ було проведено наукову 

годину “Академік Г. І. Будкер – фізик-

ядерник”, присвячену нашому земляку, 

академіку АН СРСР, засновнику і першому 

директору Інституту ядерної фізики 

Сибірського відділення АН СРСР, номінанту 

Нобелівської премії, автору численних 

відкриттів і винаходів в області фізики 

плазми і фізики прискорювачів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У кожній країні є дати, про які маємо 

пам’ятати, бо саме вони є свідченнями 

мужності та героїзму її народу. До 30-ї 

річниці Чорнобильської трагедії науково-

технічною бібліотекою спільно з факультетом 

інформаційних технологій та комп`ютерної 

інженерії був проведений  літературно-

музичний вечір пам’яті «Чорнобиль: чорний 

спомин, вічний біль». Духовною складовою 

вечора стала демонстрація документальних 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНЙЦЬКА РОБОТА 

кадрів та виступ творчого колективу «Оберіг» 

під керівництвом Сергія Журавльова, а також 

виступ студента-енергетика Валентина 

Біленького. Зі сцени звучав смуток за тими, 

кого вже немає та надія на майбутнє, врятоване 

ціною життів сотень тисяч українців. 

Присутнім демонструвалися документальні 

відеоматеріали про історію аварії на ЧАЕС, про 

місто Прип’ять до і після аварії.  

 Зі спогадами виступив ліквідатор аварії на 

ЧАЕС голова міської та 

обласної громадських 

організацій «Союз 

Чорнобиль України» 

Микола Петрович 

Бойчук. Хвилиною 

мовчання вшанували 

учасники заходу всіх 

ліквідаторів аварії, які 

пішли у вічність.  

 

 

 

На книжково-ілюстратив-

ній виставці «Чорнобиль – 

жива рана землі моєї», яку 

організували праців-ники 

бібліотеки, були 

представлені документи 

про цю жахливу 

катастрофу. 

 

При науковій бібліотеці ВНМУ плідно працює творче об’єднання “Літературна вежа”, яке 

сформувалося на базі гуртка любителів поезії і відзначило 20-річний ювілей. Протягом цього 

часу тонкі, чутливі душі молоді розширили межі прекрасного. Тепер на їх засіданнях у 

невимушеній обстановці за філіжанкою запашного чаю можна чути чудові пісні, музику, поезію, 

прозу та насолоджуватися власними витворами мистецтва. Саме захоплення літературою та 

мистецтвом допомагають студентам розкрити себе, свій талант, увійти в коло однодумців – 

палких шанувальників або критиків. Світ врятує духовна краса. Ця місія сьогодні стоїть перед 

нашою молоддю, а завдання бібліотеки – допомогти молоді долучитися до прекрасного.    



 

 

НАРОДОЗНАВЧЙЙ  НАПРЯМОК 

В бібліотеці ВНАУ краєзнавча робота стала 

одним із пріоритетних напрямків бібліотечної 

роботи у 2016 році. Проведені різноманітні 

заходи спрямовані на виховання національної 

свідомості, патріотизму, вивченню 

українських звичаїв та традицій, історії 

нашого народу. Своїми напрацюваннями з 

краєзнавчого напрямку поділилися на 

семінарі  «Краєзнавство – шлях до 

формування іміджу бібліотеки», який 

організовано МО бібліотек ВНЗ м. Вінниці. 

Вагомою складовою краєзнавчої роботи була 

організація традиційних книжкових виставок.   

Яскравою та колоритною запам’ятається 

користувачам виставка «Україна вишивана» 

до Дня вишиванки, на якій були представлені 

книги, фотоальбоми, журнали з інформацією 

про подільську вишивку, різноманітні техніки 

вишивання та талановитих майстринь 

Вінниччини.  

 

У бібліотеці ВНМУ народознавчий напрямок 

роботи є одним із способів  залучення студентської 

молоді до творчості, вивчення народних традицій, 

знайомства з історією, побутом наших предків.  

Щороку бібліотека влаштовує фольклорні вечори, 

вечорниці, вертепи. По-особливому, студенти 

відзначають Різдвяні свята. На той час у стінах 

нашого університету оживають дівочі гадання, 

парубоцькі небилиці, жарти, які супроводжує  

різдвяна коляда. Відчувається атмосфера великої 

єдиної родини, а різдвяна казка тихенько 

торкається сердець усіх присутніх на дійстві.  

Доповнювали виставку сучасні вироби, 

зроблені руками наших колег та витягнуті з 

бабусиних скринь сорочки і рушники. Виставку 

можна було не лише подивитися, але й 

одягнути вишиванку та зробити фото на 

пам’ять.  
 

Виставка стала чудовим продовженням флеш-

мобу «Я люблю ВНАУ», який був 

організований на площі університету. Студенти 

та викладачі у  вишиванках засвідчили своє 

шанування до вишитої сорочки та спільно 

виконали  гімн України. 
 

Без минулого немає майбутнього, говорять в 

народі. Щоб зберегти цей зв’язок, бібліотека 

активно популяризує краєзнавство серед 

студентів, вчить любити і пізнавати свій край, 

своє минуле за допомогою книги. 



 

 

ВІДЕОМАТЕРІАЛЙ БІБЛІОТЕК 

Досить цікавою інноваційною формою 

роботи, що сприяє популяризації творчості 

письменників є буктрейлери – сучасна 

форма реклами книги. З технологією 

створення буктрейлера працівники 

бібліотеки ВКІ були ознайомлені на 

заняттях «Крокуємо в сучасність», які 

діють на базі МО бібліотек ВНЗ м. Вінниці. 

Як результат, створено буктрейлер, 

присвячений творчості української поетеси 

Л. Костенко. 

Віртуальна презентація книг є одним із 

нових напрямків роботи бібліотеки ВНАУ, 

яка дає можливість оперативно представити 

новинки літератури в нетрадиційному 

форматі, привернути увагу користувача 

цікавою інформацією та надати можливість 

висловити свою думку. З метою реклами 

підготовлено буктрейлери по книгах 

«Вінниччина» та «Традиційне вбрання 

українців» з якими можна ознайомитися на 

web-сайті бібліотеки. 

Бібліотека ВНМУ у 2016 році увазі 

користувачів представила буктрейлери по 

книгах І. С. Чекмана «Історія 

лікознавства», С. Лойка «Аеропорт» та 

буктрейлер «Інші» світи, або по той бік 

свідомості» по книгах М. С. Гнатишина 

«Таємний володар: хто насправді керує 

вашим життям», «Ворота в царство тіней. 

Світ очима пацієнтів психіатричної 

лікарні», «Королева безумства: по той бік 

реальності», «Шизофренія». 

Відеоматеріали бібліотеки можна 

переглянути на сайті. 

http://vki.vin.ua/struktura/biblioteka/294-buktreilery
https://www.youtube.com/watch?v=TM9-N3G8l_E
http://lib.vsau.org/index.php/chytachevi/virtualni-vistavki
http://lib.vsau.org/index.php/chytachevi/virtualni-vistavki
http://library.vnmu.edu.ua/videomateriali-biblioteki/
https://www.youtube.com/watch?v=dCCmucoePbU
https://www.youtube.com/watch?v=s6vImicnajQ
https://www.youtube.com/watch?v=oMMmiS9evH0


 

 

РІК АНГЛІЙ СЬКОІ  МОВЙ В УКРАІ НІ 

2016 рік проголошено Роком англійської 

мови,  вивчення якої є одним із пріоритетів 

«Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020». Бібліотека ВДПУ провела низку 

заходів щодо пропаганди вивчення 

іноземних мов, організовували книжкові 

виставки та перегляди, залучали молодь до 

читання. «Вчи мову – виходь у світ» – під 

такою назвою було оформлено наступні 

тематичні виставки: виставка-словник, 

оригінальні тексти, література з 

країнознавства, виставка раритетних книг 

англійською мовою. В рамках «Фестивалю 

виставок» були представлені поетичні 

твори англійською мовою «Поезія – 

безсмертний дотик до душі». Працівниками 

бібліотеки було проведено сумісні 

засідання кафедр англійської філології та 

методики навчання іноземних мов та День 

фахівця для студентів факультету 

іноземних мов.   

В межах проекту молодіжної секції УБА 

Display-кросинг «Книжковий Біг-Бен» 

представлена проект-вистава за участю 

студентів. Головною метою цього 

перфомансу було показати звичайний день 

англійців, Англію у міні-форматі. Наші 

помічники-студенти уявляли себе 

англійцями і відповідно майстерно грали 

свої ролі. Тут були і мешканці Лондона, які 

чекали метро біля Біг-Бену, інші – 

автобуса, і друзі, які зібралися за чашкою 

чаю, обговорюючи класичну англійську 

літературу, і футболісти команди 

Manchester, які зіграли дружній матч. 

Мовну атмосферу створювала жива музика, 

яку під гітару виконував студент 

факультету іноземних мов. Метою заходу 

було підвищення інтересу серед молоді до 

іноземних мов, а саме – англійської. Проект

-вистава була представлена на сайті 

бібліотеки та в соціальних мережах.  

«Дружній діалог – Friendly dialogue» – за 

такою назвою відбулася зустріч студентів 

педагогічного та медичного університетів. 

Метою заходу було спілкування без меж та 

кордонів. Молоді люди здійснили 

віртуальну подорож країнами Африки та 

Азії, поринули у маленький світ один 

одного, дізналися багато інформації про 

звичаї, традиції та історію різних країн.  

http://library.vspu.edu.ua/html/kultpros.htm


 

 

РІК АНГЛІЙ СЬКОІ  МОВЙ В УКРАІ НІ 

Англійська мова на сьогодні посідає 

провідне місце серед найпоширеніших мов 

світу. Вона є лідером не тільки 

міжнародного спілкування, бізнесу, 

торгівлі, але й науки і культури. Оскільки 

бібліотека завжди була та й досі 

залишається центром культури та 

інформації, то у науковій бібліотеці ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова було сформовано групу 

бажаючих вивчати і вдосконалювати свої 

знання з англійської мови. Працівники 

бібліотек методичного об’єднання ВНЗ     

м. Вінниці також виявили бажання вивчати 

англійську мову.  

Оскільки ідея вивчення англійської мови в 

бібліотеці була досить нова, то довелося 

докласти чимало зусиль бібліотекарю 

Лозан С. М. для планування, розробки і 

проведення занять. Вона зуміла об’єднати 

людей різного віку та з різним рівнем знань 

мови. На кожне заняття готувався не тільки 

теоретичний, а й наочний матеріал – 

зазвичай презентація уроку, що включала в 

себе фонетику, лексику, зокрема 

професійну, граматику і розмовну тему з 

англійської мови. Презентації були 

підготовлені тематично, інформативно, 

яскраво, щоб матеріал легко 

запам’ятовувався. Увага приділялася як 

розмовним навичкам, так і писемним. 
 

Як все відбувалося пропонуємо 

переглянути у відеоролику «Якщо ви 

володієте мовами, ви всюди вдома»  
 

Вивчати іноземну мову нелегко. Для цього 

потрібна сильна мотивація – тобто не 

тільки бажання, а й готовність постійно 

працювати, читати,  виправляти помилки, 

повторювати, шукати…  

Працівники наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова у своїй діяльності прагнуть до 

оволодіння сучасними знаннями та навичками, творчо підходять до вирішення 

виробничих проблем. Тому взяли участь у вебінарі, який проводився  на базі Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Дистанційний курс «Електронна 

бібліографія» провела заступник директора з наукової роботи Глазунова Л. О., який 

включає 14 тем. Таке дистанційне навчання було досить корисним і потрібним, набутим 

досвідом поділимося на  найближчих засіданнях з колегами МО. 
 

Завдяки активній участі у роботі Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації, 

методист Сахарова М. П. ділиться набутими знаннями з колегами бібліотеки та бібліотек 

МО вузівських бібліотек м. Вінниці. Зокрема, проведено цикл  занять по освоєнню 

комп’ютерних технологій «Крокуємо в сучасність». 

 

ПІДВЙЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІІ  

https://www.youtube.com/watch?v=I1yqZ-OFHi4


 

 

УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ 

презентацію книжкової електронної виставки 

«Реабілітовані історією» (Гулик І. В.)  у 

конкурсі віртуальних виставок, оголошеному у 

2016 році тренінговим центром Харківської 

державної наукової бібліотеки ім. В. Г. 

Короленка, в рамках проведення вебінарів з 

електронної бібліографії. Переможець 

отримала в подарунок книгу «Бібліотечна 

журналістика».  
 

Бібліотека ВНМУ у 

2016 році долучилася 

до обласного конкурсу 

професійної майстер-

ності молодих бібліо-

течних працівників 

Вінниччини 

«Молодіжне ДЕФІЛЕ» 

та «Читацькі студії», 

оголошені ВОУНБ ім. 

К. А. Тімірязєва і 

приурочені до Всеукраїнського дня бібліотек. 

Злагодженою командною роботою вибороли 

перше місце в конкурсі «Молодіжне ДЕФІЛЕ».  
 

Працівники бібліотеки ВНМУ підготували 

відеоролик «Якщо ви володієте мовами, ви 

всюди вдома» для участі у конкурсі відеоробіт 

«English Fest у бібліотеці», який проводила 

УБА у межах заходів з відзначення Року 

англійської мови в Україні. 
 

Отже, участь бібліотеки ВНМУ у конкурсах – 

це творчий прорив у невідоме і неординарне, 

самобутнє і оригінальне, це своєрідна реклама 

бібліотеки.  

Працівники бібліотеки ВНМУ з відчуттям 

любові до своєї професії взяли участь у 

всеукраїнському конкурсі медичних бібліотек 

«Бібліотека(р) –  це звучить гордо», який у 

2015 році оголосила Національна наукова 

медична бібліотека. Серед 28 учасників 

працівники бібліотеки ВНМУ Мельник О. та 

Нікітюк О. отримали диплом І ступеню та 

збірку прозових і поетичних творів 

бібліотечних працівників «Бібліотекар – це 

звучить гордо». 
 

Бібліотекар Сахарова М. П. перемогла у 

конкурсі  УБА  «Я – 

молодий, сучасний 

бібліотекар». Надіслане 

фото було  надруковане в 

календарі молодіжної 

секції на 2016 рік, а також 

на січневій обкладинці 

видання «Шкільна 

бібліотека».   
 

До обласного відеоконкурсу «Світло провінції 

2015», організованого Вінницькою обласною 

науковою бібліотекою ім. К. А. Тімірязєва, 

долучилися працівники бібліотеки  ВНМУ 

Сухарєва Л., Гулик І. та Сахарова М., які у 

своїй роботі охопили весь період життя 

бібліотеки і навіть зазирнули у недалеке 

майбутнє. Відеофільм «Як пройти в 

бібліотеку?» став переможцем обласного 

конкурсу, за що бібліотека отримала 

Сертифікат у номінації «Ми змінюємося…»  
 

Бібліотека ВНМУ посіла третє місце за 
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Видання підготовлено за матеріалами, 

наданими бібліотеками ВНЗ  

Вінницького методичного об’єднання. 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Konkurs-virt.-vist.-B-ka-VNMU.pdf
https://youtu.be/uPlb9-C3F9o
http://library.vnmu.edu.ua/publications/literaturno-medichna-paradigma-vivchayemo-meditsinu-razom-z-pismennikami-rekom-bibliogr-pokazhch-uklad-g-v-storozhenko-m-i-kravtsova-m-i-shpukal-o-v-gorbenko-red-m-i-melnik-vidp-za-vip/
https://www.youtube.com/watch?v=I1yqZ-OFHi4
https://www.youtube.com/watch?v=S-DDwVbfs0A
mail:libvnmu@gmail.com
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Dovidnik-MO.pdf

