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Звіт  

про діяльність Наукової бібліотеки 

Вінницького національного медичного  

університету ім. М. І. Пирогова за 2021 рік 
 

 

 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 

Сучасний період став часом напередбачуваних викликів та прийняття швидких 

рішень. Наукова бібліотека гнучко реагувала на постійні зміни та, враховуючи потреби й 

очікування користувачів, спрямовувала свої зусилля на розширення взаємодії в площину 

віртуальної комунікації. Пріоритети діяльності полягали в забезпеченні онлайн- та офлайн-

доступу користувачів до науково-освітніх ресурсів, збереженні інформаційного потенціалу, 

впровадженні сучасних інформаційних 

послуг, організації соціокультурної роботи 

із студентською молоддю в онлайн-

площині, підтримання статусу методичного 

центру в співпраці бібліотек ЗВО м. 

Вінниці та України.  

Протягом 2021 р. Наукова 

бібліотека обслужила 10 489 читачів. Із 

них 86,6% (9080) – студентів, викладачі 

становлять 8,1% (823), молоді науковці – 

1% (101), інтерни – 1,1% (106) та ін.  
 

 

Основні відносні середньостатистичні величини по бібліотеці склали:       

- читаність – 48                                - обертаність – 0,9                                                     

- книгозабезпеченість – 56              - відвідуваність – 35             
 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2020 2021 ріст 

К-ть користувачів за єдиним реєстраційним обліком 11 883 10 798 10 489 -309 

К-ть користувачів, обслужених всіма структурними 

підрозділами 

32 465 21 387 30 586 +9199 

Кількість відвідувань 363 151 129 839 361 542 +231 703 

Кількість виданих документів 600 804 203 241 500 395 +197 154 

Кількість звернень до веб-ресурсів бібліотеки 60 688 74 258 83 435 + 9177 

Кількість проведених масових заходів  165 46 39 -7 
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Загальна кількість відвідувань бібліотеки у 2021 р. на 9199 ос. більша, оскільки 

карантинні обмеження не були настільки жорсткі як в 2020 р. Проте цей показник менший, 

ніж у попередні роки. Відповідно збільшився показник книговидачі, яка майже вийшла на 

докарантинний рівень. У 2021 р. на 9177 од. збільшився показник звернення до веб-ресурсів 

бібліотеки. 

 

Протягом 2017–2019 рр. спостерігалася тенденція до щорічного збільшення кількості 

англомовних студентів. Проте, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією у світі ця тенденція 

дещо змінилася. 

 

 
Після найбільшого набору студентів у 2019 р. (849 першокурсників), роки пандемії 2020–

2021 р. позначилися меншою кількістю студентів. Але порівняно з 2020 р., у звітному році 

кількість зареєстрованих студентів збільшилася на 131 ос. У 2021 р. на перший курс 

зареєстровано 578 студентів-іноземців. 
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Наукова бібліотека традиційно відзначила найкращих та найактивніших користувачів 

відділу обслуговування літературою 

іноземними мовами 2020–2021 

навчального року почесними іменними 

грамотами «Best Library User” – 2020–

2021». На згадку було створено відео 

заходу, та зроблено багато гарних 

фотографій зі студентами. Відео та фото 

заходу розміщені на англомовній сторінці 

наукової бібліотеки у facebook.  
 

 Головне завдання працівників сектору рідкісних книг та рукописів полягало в 

забезпеченні наукового рівня роботи в напрямках наукового дослідження та розкриття фонду 

рідкісних і цінних видань бібліотеки. Особливе значення 

приділяли формуванню колекцій науковців, акцентуючи увагу на 

історії медицини Поділля. На завершення звітного року 

сформовано 22 колекції.  Протягом року значно поповнилися 

колекції відомого вінницького психіатра Г. Г. Бойно-Родзевича, 

професора-хірурга М. М. Болярського, професора-хіміка Л. К. 

Морейніса, вінницького лікаря М. В. Оксенгорна та ін. 

Невідомою поки що особою залишається ім’я доктора  Мазінга 

І., хоча знайдено 9 пр. видань, які йому належали. 

Найчисленніша колекція належить першому завідувачу кафедри 

фармацевтичної хімії, професору Л. К. Морейнісу (41 пр.). 

Найменша колекція (3 пр.) належить Л. Дарашкевичу, головному 

лікарю Вінницької психіатричної лікарні (1929-1931). Водночас в 

цій маленькій колекції знаходиться найстаріше видання 

бібліотеки – книга Корнелія Цельса «О медицині» 1748 року.  

З останніх цікавих знахідок –  німецьке видання Лоріна-

Епштейна – особистий екземпляр М. Ю. Лорін-Епштейна, відомого вінницького лікаря, 

доктора медичних наук нашого університету, передвоєнні та останні роки життя якого 

пов'язані з Вінницею. Цінність кожного видання в тому, що вони належали вченим нашого 

університету, першим завідувачам кафедр, науковцям, які стояли біля витоків навчального 

закладу або ж зробили вагомий внесок в розвиток медичної галузі не лише м. Вінниці. 
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https://www.facebook.com/Scientific-Library-of-VNMU-Foreign-Literature-Department-103051465145288/videos/273298267822182/
https://www.facebook.com/Scientific-Library-of-VNMU-Foreign-Literature-Department-103051465145288/videos/273298267822182/
https://www.facebook.com/Scientific-Library-of-VNMU-Foreign-Literature-Department-103051465145288/photos/pcb.138931528223948/138931048223996
https://www.facebook.com/Scientific-Library-of-VNMU-Foreign-Literature-Department-103051465145288/photos/pcb.138931528223948/138931048223996
https://www.facebook.com/Scientific-Library-of-VNMU-Foreign-Literature-Department-103051465145288/?__tn__=-UC*F
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БІБЛІОГРАФІЧНЕ ТА ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 Інформаційно-бібліографічний відділ оперативно надавав послуги віддаленого 

доступу до інформаційних ресурсів наукометричних баз Web of Science і Scopus, 

ScienceDirect видавництва Elsevier, EBSCO і видавництва Bentham Science; здійснював 

дистанційне обслуговування користувачів у напрямках інформаційно-пошукового 

обслуговування, підготовки бібліографічних видань, виконання тематичних запитів, 

електронного інформування користувачів.  

Актуальним було експрес-інформування університетської наукової спільноти про 

вебінари; відкритий доступ до повнотекстових онлайн-ресурсів; відкритий доступ до 

наукових ресурсів міжнародних баз і видавництв.  

До «Дня бібліографії» підготовлено тематичний список літератури «Ковід-19: життя в 

умовах пандемії». Для наукової спільноти університету підготовлено рекомендаційний 

список літератури «Наукометрія». На замовлення науковців університету підготовлено 

тематичні підбірки літератури «Гіпертрофічна кардіоміопатія», «Біохімія запалення», 

«Лабораторні методи дослідження в кардіології», «Маркетинг в медицині».  
 

Співпрацюючи з науковим відділом університету з дійснювали: 

• координаційну робота і консультаційний супровід науковців та дослідників 

університету з питань реєстрації та пошуку інформації у міжнародних наукометричних 

базах; 

• оформлення заявок на доступ до наукових ресурсів міжнародних баз і видавництв та 

інформування науковців університету про відкритий доступ; 

• моніторинг статей, включених до профілю університету в базі Scopus і Web of Science; 

• оформлення бібліографічних довідок для науковців університету (на вимогу) про їх 

публікації в міжнародних наукометричних базах даних; 

• редагування та надання до порталу «Бібліометрика української науки» списків 

науковців ВНМУ, які створили профілі в Google Scholar; 

• перевірка праць науковців університету з допомогою програмам UNICHEK і 

StrikePlagiarism. 

 Для аспірантів першого року навчання проведено онлайн-презентацію «Як знайти 

необхідну інформацію?». Оновлена і доповнена презентація познайомила з власними та 

зовнішними інформаційно-пошуковими ресурсами; з формами інформаційного 

обслуговування і послугами, що надаються дистанційно; з наповненням розділу 

«Рекомендації науковцю»; з можливостями бібліотеки щодо інформаційного забезпечення 

науковців та дослідників університету.  

Для всіх, хто обрав шлях науковця, бере участь у клінічних та експериментальних 

дослідженнях і представляє результати своєї роботи в статтях, рефератах, доповідях, було 

підготовлено тематичну підбірку інтернет-джерел з «Академічного письма» та 

«Академічної доброчесності» із гіперпосиланнями на електронні адреси джерел.  

З метою допомогти і значно спростити бібліографічне оформлення списків джерел і 

посилань для науковців університету було підготовлено відеоінструкцію «Бібліографічний 

супровід наукових робіт за допомогою Mendeley» (управління бібліографічною 

інформацією). Матеріали представленіо на сайті бібліотеки https://youtu.be/SKS0offat0I. 

 

https://youtu.be/SKS0offat0I?fbclid=IwAR37qOZTsbQbbWlj2_KQ75-Mzy_cR4XlAD9dE1FVsa4SEs7KFbNXNsVo0rI
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ІV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 

 

Основне завдання діяльності відділу культурно-просвітницької роботи Наукової 

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирпогова – це  сприяння естетичному зростанню користувача 

за допомогою різноманітних культурних заходів, розкриття нових талантів, згуртування 

творчих студентів університету, підвищення читацької активності та культури 

користувачів, підтримання високого статусу книги, читання, бібліотеки. Відповідаючи на 

виклики дійсності, відділ став місцем для спілкування, культурного проведення дозвілля 

користувачів, їх розвитку та творчої самореалізації, адже університетська бібліотека – це, 

насамперед, бібліотека для молоді, студентів як найбільшої категорії користувачів. Хоча 

майже весь рік діяли протиепідеміологічні обмеження, відділ використовував кожне 

найменше послаблення карантину для того, щоб проводити масові заходи. Та все ж левова 

частка культурно-просвітницької роботи була перенесена в онлайн. Працівники завдяки 

тренінгам, які провів методичний відділ бібліотеки, опанували нові технології створення 

контенту для соціальних мереж та сайту бібліотеки: подкаст, хмара тегів, лонгрід, 

інфографіка, інтерактивна  виставка, постер. 

Відповідно до плану університету бібліотека здійснювала культурно-просвітницьку 

роботу за такими напрямками: громадянське, правове, національно-патріотичне виховання; 

наука – як складова виховного процесу; формування естетичних поглядів молоді та 

відродження національної культури ін. Протягом звітного року підготовлено 89 виставок, 

на яких представлено 731 документ. Із них 62 електронні виставки, на яких представлено 

389 документів. Проведено 39 масових заходів.  
 

Театралізовані заходи 
 

Напередодні Велесової ночі 28 жовтня у бібліотеці проведено тематичне 

костюмоване «Гарбузове паті» (фоторепортаж   https://cutt.ly/iYCTUgB). Учасники вечірки 

виключили релігійну складову і 

відтворили свято несерйозно, 

неординарно, із елементами 

жартівливого характеру. На заході було 

проведено конкурс «Найефектніший 

тематичний костюм». Гостей пригощали 

традиційними смаколиками: пиріжками 

із гарбузом, печивом, цукерками та 

теплим, духмяним, фруктовим пуншем.  

  Після тривалих карантинних 

обмежень студенти мали змогу побачитися і розважитися на справжніх Андріївських 

вечорницях в бібліотеці, які пройшли під девізом «Гей на наших вечорницях, хто сумний – 

розвеселиться». У стилізованому під українську світлицю коворкінг-центрі Наукової 

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова панував неповторний дух жартів, веселих пісень і забав. 

Вечорниці пройшли у дуже теплій та зворушливій атмосфері і дали змогу поринути у 

самобутність та чарівність українських традицій, звичаїв, обрядів. Тому головним завданням 

для всіх нас є те, щоб ці традиції не забувалися і продовжувалися. 

https://cutt.ly/iYCTUgB
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Клуби за інтересами 
 

 Активно протягом року працювала лише творча студія "Вежа" 

(https://www.facebook.com/100001007368027/videos/4096721217038083/), яка об’єднала 

творчу молодь ВНМУ ім. М. І. Пирогова. До речі, у 2021 р. «Вежа» відзначила 25-річний 

ювілей. Шлях становлення і розвитку молодіжної студії  презентовано у творчій роботі «Ми 

цікаві один одному! Бібліотека – майданчик клубів та об’єднань за інтересами», яку було 

представлено на обласний конкурс 

«Світло провінції 2021». Свою роботу 

студія розпочала 11 квітня 1996 року як 

поетичний гурток, де студенти могли 

ділитися власними поетичними творами 

та улюбленими віршованими рядками 

відомих поетів. Основним завданням 

діяльності творчої студії «Вежа» є 

розкриття нових талантів, згуртування 

творчих студентів університету, 

організація їх дозвілля, обмін думками та досвідом. Молодь пише та декламує власні 

поетичні проби, бере участь у театралізованих заходах, розробляє сценарії святкових заходів. 

Кожен має можливість проявити себе, розкрити свій внутрішній світ, творчий потенціал, 

проявити свою дотепність та продемонструвати свої здібності.  

 Наразі близько 40 учасників з різних 

курсів та факультетів долучаються до її 

діяльності. З початку нового навчального року 

до Вежі долучились 8 нових учасників.  

Не зважаючи на карантинні обмеження, 

протягом року відбулося 36 засідань. Щотижня 

відбувалися симбіоз засідання студії: частина 

учасників приходили до коворкінг-центру 

бібліотеки, а частина долучалися онлайн. 

Кожного четверга на заняттях проходять цікаві 

дискусії про зміни, які відбуваються у сучасному 

світі, в Україні, у міжособистісних взаєминах. 

Саме тут студенти реалізують своє прагнення до 

https://www.facebook.com/100001007368027/videos/4096721217038083/
https://www.youtube.com/watch?v=KEUt0y7cnjA
https://www.youtube.com/watch?v=KEUt0y7cnjA
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пізнання, до читання художньої літератури, перегляду фільмів, відвідування театрів та музеїв 

із подальшим обговоренням своїх вражень та думок. Теми для дискусій студенти часто 

обирають самі, найбільш цікавими і гострими виявились: «Толерантність та солідарність у 

сучасному світі», «Етичні та естетичні постулати професійної діяльності лікаря (на прикладі 

художніх творів про медицину)», «Голодомор 1932-1933 рр. – чому, навіщо, хто?», і т.д.  

Традиційними стали обговорення проблем ідентичності, українських традицій та обрядів 

(згідно календарних свят) і т.д.   

Популярні серед вежівців також театралізовані дійства, де усі можуть активно 

розкривати свої мистецькі здібності: «Вечорниці» до циклу новорічних свят, конкурс читців-

декламаторів «Поетичні віражі» до Всесвітнього дня поезії та ін. Найпопулярніше у вежівців 

заняття проводилося у кожен останній четвер місяця під назвою "Вільний мікрофон", де вони 

презентували твори своїх друзів у власній інтерпретації і, водночас, мали змогу почути свій 

твір у чужому прочитані. 
  

 Клуб інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», лише 4 рази проводив тренувальні ігри 

напередодні змагань. Це не стало перешкодою для команди «СSS» брати участь в 

інтелектуальних змаганнях і турнірах та виборювати призові місця, кубки та грамоти. 

Зокрема, в Чемпіонаті міста з гри «Ерудит-квартет» серед 10 студентських команд, які 

представляли заклади вищої освіти міста, вибороли перемогу і отримали Кубки та призи від 

міського голови (ІІ місце "CSS, а мы крепчаем" (ВНМУ)  ІІІ місце "Рандом"(ВНМУ). 

Багаторічна діяльність «Клубу любителів художньої літератури» направлена на 

розширення і збагачення духовного кругозору читачів. Щороку до спільноти приєднуються 

нові члени. Завдяки справжнім цінителям художнього слова фонд «Клубу» систематично 

поповнювався літературними новинками. У 2021 р. придбано  115 книг. 

 

 

КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОБЛІК ФОНДУ 

 

Комплектування бібліотечного фонду здійснювалося з урахуванням вимог 

навчального процесу та  інформаційних потреб читачів. 

  Загальний фонд бібліотеки 

на 01.01.2022 р. становить 583 182 пр. 

видань з різних галузей знань. 

Література медичної тематики складає 

481 365 пр., що складає понад 82,5% 

від загального фонду. Із них наукових 

видань 217 369 пр. (37,3%), 

навчальних 197 906 пр. (33,9%), 

електронних носіїв – 646 пр. (0,01%). 

Фонд періодичних видань нараховує 

108 014 пр. 

Бібліотечний фонд збільшився на 

2880 пр.  
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Закупівля книг відбувалась через систему «Прозоро» відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі». У 2021 р. тендерні закупівлі відбувалися пізніше (жовтень) ніж в 

попередні роки (травень). В новій редакції закону, який набув чинності 19 квітня 2020 р., 

зазначено, що замовники при закупівлі товару від 133 тис. євро повинні проводити тендер по 

процедурі «міжнародні торги». Ця процедура більш тривала у часі і не могла бути завершена 

до 31 грудня 2021 р. Не дивлячись на те, що університет виділив коштів в межах 6 млн грн., 

вони не були використані з зазначених причин. Фінансування у 2021 р. зменшилося на 

1 916 346.00 грн. і склало 4 180 399.00 грн. На цю суму було придбано 7933 пр. книг, що 

становить 67% від загального обсягу книжкових надходжень і буде отримано 107 комплектів 

періодичних видань.  
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Показники фонду надходження  

 

Протягом останніх років вдалося значно покращити книгозабезпеченість англомовними 

виданнями. У 2020 р. адміністрація університету зробила акцент на придбанні видань 

англійською мовою – надходження  склали  69 %. У 2021р. цей показник становить 20% від 

загальної кількості отриманої літератури. У 2019 р. – 26%.  

Бібліотека продовжує моніторити показники книгозабезпечення навчальних 

дисциплін університету, проводить активний пошук видань по малозабезпечених 

дисциплінах та інформує кафедри про доступну літературу для закупівлі. Забезпеченість 

навчальною літературою 1 студента становить в середньому 21,8 пр., а забезпеченість 

науковою літературою 1 науковця – 235 пр. Такий стан забезпеченості користувачів 

різноманітними документами сприяє навчальному процесу, науково-дослідній діяльності, 

              

          

           

          

 

 

   

 За типами видань у 2021 р. надійшло 

навчальних (74%), наукових (20%) 

художніх (3%) від загальної кількості 

видань. 

 

 За галузями знань у 2021 р. отримали 

медичних видань (90%) від загальної 

кількості надходжень. 

 

 За мовною ознакою у 2021 р. 

придбано видань українською мовою 

(64,2%), англомовні надходження 

склали (20%) від загальної кількості. 

 

 За видами видань у 2021 р. придбано 

книг (89,3%), періодичних видань (8,4%) 

від загальної кількості надходжень. 
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підвищенню професійного, загальноосвітнього та культурного рівня, самостійній роботі 

студентства та науковців. 

 Здійснювали роботу щодо очищення фонду від видань, що втратили актуальність, 

фізично зношених і непридатних для використання. У звітному році з фонду бібліотеки 

вилучено 8888 пр., з них: зношені – 3881 пр.; застарілі за змістом – 4511 пр.; втрачені 

користувачами – 494 пр.    

 В 2021 р. розпочалась робота по розстановці фонду у книгосховищі бібліотеки, відділ 

комплектування здійснював вияснення, редагування записів в ЕК, звірку з інвентарними 

книгами та вилучення списаних видань. У зв’язку з цим, в 2021 р. проведено редагування 

місця зберігання книг в ЕК, зроблено 19 актів передачі на 21804 пр. та сформовано списки 

книг до актів передачі. Це в 17 разів більше ніж у 2020 р. (1238 пр.)   

  
  

   ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

 

 Бази даних бібліотеки 
 

 Електронний каталог К-ть записів 

на 01.2021 

К-ть записів 

на 01.2022 

Поповнення 

1.  BOOK (книги) 91437 93665 2228 

2.  JURN (статті мед. період. видань) 302993 309493 6500 

3.  OSV (освіта) 3159 3318 159 

4.  PROFI (проф. бібл. видання) 11325 11612 287 

5.  STATTI (політемат. база статей) 4139 5053 914 

6.  POLI 1796 1870 74 

7.  RIDK (рідкісні та цінні видання) 3040 3772 732 

8.  VUP (Викладачі і випускники)  683 683 

  417889 429466 11577 

 Службові БД    

1.  GAZET (реєстрац. періодики) 52270 56217 3947 

2.  CMPL (комплектування) 23153 25699 2546 

3.  RDR (читачі) 10814 10487 -327 

4.  METOD (метод. рішення) 54 54 - 

5.  VUZ (книгозабезпеченність) 343 441 98 

6.  KADR (кадри) 119 120 1 

7.  КZD (знаменні і пам’ятні дати) 525 642 117 

 

У 2021 р. було створено БД «Викладачі і випускники Вінницького медичного». 

Оскільки у фонд бібліотеки були передані фотоальбоми випускників ВНМУ 1937–1986 років 

випуску, виникла потреба в систематизації документів. Створена база даних наповнюється 

інформацією про персоналію: коротка біографічна довідка, рік випуску, відскановане фото 

(портрет, загальне фото). Також описуються фото викладачів, працівників і загальні фото. 

Введено інформацію за 1937–1939 роки. Ця база не є внутрішньою, вона представлена на 

сайті бібліотеки. Користувачі, які володіють інформацією про певну персоналію, можуть 

доповнити її, звернувшись до бібліотеки. Надалі, при виявлені нової інформації щодо 
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конкретної персоналії, до бази будуть вноситися уточнення та доповнення. З метою її 

наповнення сканували фото з альбомів випускників Вінницького державного медичного 

інституту за 1950–1961 рр. та доповнювали описи персоналій матеріалами з архіву ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова. Прикріплювали посилання на джерела в інших БД бібліотеки («STATTI. 

Краєзнавство», «Знаменні і пам’ятні дати», «Book»)та ін. Створена інструкція для 

заповнення бази. 
 

Інституційний репозитарій 
 

У 2021 році бібліотека продовжувала роботу з адміністрування і функціонування 

інституційного репозиторію: 

- редагували назви фондів і колекцій ІР; 

- проводилися тренінги з модераторами щодо самоархівування матеріалів в ІР (10); 

- систематично редагували метадані документів, внесених у репозиторій (158); 

- регулярно вносили нові документи до окремих фондів і колекцій. 

 На завершення року фонд ІР складають 5112 документів. Бібліотека поповнює фонди: 

«Патенти» (1772 док.); «Дисертації», захищені науковцями університету (143 дис.). Фонд 

Наукової бібліотеки містить 138 документів, у звітному році додано 14 документів. 

 

Веб-сайт бібліотеки 
 

Формуванню інформаційної культури віддалених користувачів сприяв сайт бібліотеки. 

У 2021 р. сайт відвідало 28938 осіб, які здійснили 31265 сеансів та переглянули 59381 сторінку. 
   

 
 

 

У березні 2021 р. на сайті бібліотеки створено розділ для англомовних іноземних 

студентів, де вони зможуть знайомитися з інформаційними ресурсами бібліотеки: новими 

надходженнями, отримувати доступ до електронного каталогу (англійською мовою) та 

репозитарію університету, а також звертатися до бібліотекарів за допомогою віртуальної 

довідки. 

Бібліотека в соціальних мережах 

2021 р. довів важливість висвітлення діяльності бібліотеки у соціальних мережах. З їх 

допомогою можливо максимально оперативно повідомляти підписників про нові 

надходження літератури, про важливі події та заходи, про відомі постаті в історії 

становлення університету, про співпрацю з іншими бібліотеками та організаціями, 

мотивували відвідати бібліотеку чи поділитись цікавим постом та ін. Поєднання 

інформаційного і розважального контенту допомагає у створенні  привабливого іміджу  

бібліотеки.   
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За минулий 2021 р. аудиторія у фейсбуці збільшилася на 215 підпісників, а в 

інстаграмі на 73.  

29 січня 2021 р. було створено англомовну сторінку бібліотеки у фейсбуці 

https://www.facebook.com/Scientific-Library-of-VNMU-Foreign-Literature-Department-

103051465145288. Менш ніж за пів року вона набрала 500 підписників. 

 

На каналі «Ютуб» НБ ВНМУ ім. М. І. Пирогова за 2021 р. було розміщено 19 відео. В 

загальному контент подивилися майже 6,5 тис. разів, що склало 83 години. Додалося 27 

нових підписників. 

 

   НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

У діяльності бібліотеки важливим напрямком роботи є дослідження історичної 

наукової спадщини вчених університету, які зробили неоціненний внесок у розвиток 

вітчизняної та світової медицини.  

Протягом 2021 р. науково-дослідна робота бібліотеки  

була спрямована на реалізацію проєкту «Пам’ять університету» 

– систематично проводилося дослідження, вивчення та 

популяризація матеріалів з медичного краєзнавства. 
 

У 2021 р. завершено роботу над виданням «Війна 

пройшлась по їхніх долях. Книга пам’яті Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 

Ч. 1. З інституту – на фронт : проф.-викл. склад, 

випускники, студенти та співробітники – учасники Другої 

світової війни». 

 Видання присвячене пам’яті випускників, студентів, 

науковців і співробітників ВНМУ ім. М. І. Пирогова – 

учасників Другої світової війни. Перша частина книги «З інституту – на фронт» висвітлює 

долі тих, хто працював та навчався у Вінницькому медичному інституті у довоєнний час і в 

період окупації. Чимало з них брали участь у найбільших битвах та військових операціях, 

чимало з них зникли безвісти, загинули на полі бою, в шпиталях від ран, хвороб, в таборах 

військовополонених …  Це на їхню честь на території університету височить Обеліск Слави, 

біля якого щороку студенти приймають клятву Гіппократа та завжди лежать квіти. 

 Відправними джерелами в роботі стали віньєтки та альбоми випускників довоєнного 

періоду 1937–1941 рр., а далі – пошуки на різних сайтах, зокрема, Об’єднаної бази даних 

«Меморіал», «Памֹять народа», «Подвиг народа», «Дорога памяти»; спілкування і листування 

з краєзнавцями, рідними, нащадками героїв; контакти з установами і організаціями, де вони 

працювали у повоєнний час тощо. Цінними були спогади учасників війни. Таким чином було 

віднайдено близько 450 біографій, за скупими рядками яких – людські страждання, подвиги, 

героїзм і відвага. 

 У виданні згруповано матеріали за розділами: про науково-педагогічний склад та 

співробітників університету, випускників 1927–1941 рр., студентів. Про кожного героя 

подано біографічні матеріали та фото в тому об’ємі, в якому вдалося розшукати інформацію, 

https://www.facebook.com/Scientific-Library-of-VNMU-Foreign-Literature-Department-103051465145288
https://www.facebook.com/Scientific-Library-of-VNMU-Foreign-Literature-Department-103051465145288
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описано ратний подвиг, військове звання та посаду, нагороди та пристатейний список 

літератури. 

Впродовж квітня–серпня проводилася інтенсивна робота щодо редагування, 

форматування книги, написання слова від упорядників, висловлення подяки всім тим, хто 

долучився до її видання, створення іменного покажчика, тощо. 
 

Внаслідок проведеної дослідницької роботи підготовлено: 

 - електронну виставку «Корифей вінницької терапевтичної школи» до 125- річчя від 

дня народження Бориса Соломоновича Шкляра, 

видатного українського терапевта, засновника 

Вінницької школи терапевтів, доктора медичних наук, 

професора. Вона розкриває основні віхи життя та 

діяльності вченого, автора одного з найкращих 

підручників з пропедевтики внутрішніх хвороб 

«Диагностика внутренних болезней» (1949), який 

перевидавався багато разів і, незважаючи на поважний 

вік видання, книга актуальна і корисна донині. Борис Соломонович був чудовим 

лектором, користувався беззаперечним авторитетом серед студентів, співробітників, 

пацієнтів, безвідмовно надавав допомогу хворим усіх лікувальних закладів Вінниці. У 

Вінниці на будинку, де мешкав учений (вул. Грушевського, 48) у 2005 р. було відкрито 

меморіальну дошку (скульптор А. Бурдейний).  

 -  подкаст «Топузе Соломон Ісаєвич» до 140-річчя 

від дня народження Топузе Соломона Ісаєвича, 

анатома, першого завідувача кафедри акушерства та 

гінекології Вінницького медичного інституту. 

Бібліотека ВНМУ презентує уривок, який не 

увійшов до книги «Вінниця – місто послідовників 

М.І. Пирогова». 

-    лонгрід «Смолянська Олександра Пилипівна» до 

120-річчя від дня народження єдиної за історію 

існування ВНМУ директорки Вінницького вечірнього 

виробничого медичного інституту (1933) та 

стаціонарного Вінницького державного медичного 

інституту (1934–1937).  

- подкаст «Марія Веркентін – Лікар. Вчений. 

Громадянин». до 120-річчя від дня народження 

Марії Веркентін, першої жінки-радіологині 

відродженої Польщі, яка народилася в с. Корделівка 

на Вінниччині. Працівники бібліотеки побували в 

с. Корделівка та поклали квіти до пам’ятної дошки 

землячки.  

- подкаст «Війна пройшлась по їхніх долях». До Днів 

пам’яті та примирення, присвячених пам’яті жертв 

Другої світової війни, анонсовано однойменне 

видання бібліотеки. Медіа-файл включав інтерв’ю 

http://library.vnmu.edu.ua/…/uplo…/2020/12/SHKLYAR-B.-S..pdf
https://cutt.ly/0nslaQX
https://www.youtube.com/watch?v=qtT6FxYIdxI
https://www.youtube.com/watch?v=qtT6FxYIdxI
https://www.youtube.com/watch?v=JqQw_A6zNf8
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О. Юрчишиної, завідувачки сектору краєзнавчих видань бібліотеки, про роботу над 

виданням.  

- бібліографічний покажчик «Савостьянов Олександр Олександрович» 

https://bit.ly/3rPTn6u  до 150-річчя з дня народження професора та першого завідувача 

кафедри біології Вінницького медичного університету, 

визначного науковця, ботаніка, краєзнавця та 

громадського діяча. Видання знайомить з його життєвим 

та науковим доробком.  

- електронну виставку «І. А. Данилевський – перший 

завідувач кафедри очних хвороб Вінницького медичного 

інституту»  
 

Протягом звітного року з метою популяризації надбань університету бібліотека 

розміщувала матеріали про науковців ВНМУ ім. М. І. Пирогова та видатних уродженців 

Вінниччини у вільній енциклопедії Вікіпедія. За рік було додано 16 статей. 
 

 

 

Перелік видань та публікацій 

Статті – 20, із них 2-м присвоєно DOI   

Тез конференцій – 8  

Видань – 19 

Видання, інформаційні листи 

1. Аналіз діяльності бібліотек ЗВО м. Вінниці / метод. центр бібліотек ЗВО м. Вінниці, 

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Я. С. Бондарчук, М. І. 

Мельник ; відп. за вип. Н.  М. Кравчук. – Вінниця, 2021. – 48 с. 

2. Бібліокур’єр [Електронний ресурс] : інформ. лист нових надходжень Наукової 

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова. У 9 вип. / Г. А. Біловус. – Вінниця, 2021. 

3. Бібліопростір : інформаційний вісник методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці / 

відп. за вип. Н.  М. Кравчук ; гол. ред. М. І. Мельник ; ред. Я.С. Бондарчук ; Наук. б-ка 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2021. – Вип. 10. – 23 с. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-9-2020-2-na-sajt.pdf  

4. Бібліопростір : інформаційний вісник методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці / 

відп. за вип. Н.  М. Кравчук ; гол. ред. М. І. Мельник ; ред. Я.С. Бондарчук ; Наук. б-ка 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2021. – Вип. 11. – 27 с. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-9-2020-2-na-sajt.pdf  

5. Вінниччина медична – 2022 : календар знаменних і пам’ятних дат  / уклад. 

О. А. Юрчишина, М. І. Шпукал, В. В. Кокус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова, Наук. б-ка. – Вінниця, 2021. – 122 с. 

6. ВНМУ ім. М. І. Пирогова: ювілеї, події, дати – 2022 : календар знаменних і пам’ятних дат / 

уклад. О. А. Юрчишина, В. В. Кокус, М. І. Шпукал ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова, Наук. б-ка. – Вінниця, 2021. – 156 с. 

7. Ковід-19: життя в умовах пандемії : тематич. список літ. / Л. В. Сухарєва ; Наук. б-ка 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2021. – 43 с. – Підготовлено до «Дня бібліографії».  

8. Наукометрія : рек. список літ. / В. А. Коваленко ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова. – Вінниця, 2021. – 5 с.  

https://bit.ly/3rPTn6u
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Danilevskij-3.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Danilevskij-3.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Danilevskij-3.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-9-2020-2-na-sajt.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-9-2020-2-na-sajt.pdf
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9. Сучасні аспекти оновлення університетських бібліотек: матеріали наук.-практ. конф. / 

метод. центр бібліотек ЗВО м. Вінниці, Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; 

уклад. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2021. – 46 с. 

10. PR, маркетинг, реклама – інструменти розвитку бібліотеки / метод. центр бібліотек ЗВО 

м. Вінниці, Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Я. С. Бондарчук, М. І. 

Мельник ; відп. за вип. Н.  М. Кравчук. – Вінниця, 2021. – 42 с. 

11. Війна пройшлась по їхніх долях. Книга пам’яті Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова : в 2 ч.   Ч. 1. З інституту – на фронт : проф.-викл. склад, 

випускники, студенти та співробітники – учасники Другої світової війни / уклад.: О. А. 

Юрчишина, М. Г. Домненко, В. В. Кокус ; ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Наук. б-ка. – 

Вінниця, 2021. – 658 с. 
 

Тези конференцій 

1. Коваленко В. А. Роль університетської бібліотеки у підтримці наукових досліджень та 

наукової комунікації / В. А. Коваленко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі: 

матеріали IV наук.-практ. конф. (Харків, 26–27 жовтня 2021 р.) / Харк. нац. мед. ун-т ; 

[редкол. : І. В. Киричок, Н. Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С.52-58.  – Режим 

доступу: https://bit.ly/3EdjER0 

2. Кравчук Н. М. Бібліотека на зрізі столітньої епохи: паралелі розвитку і досягнень / Н. М. 

Кравчук // матер. наук.-практ. інтернет-конф. «Університетська бібліотека: історичний 

досвід та вектори розвитку» (Харків, 24.09.2021). – Режим доступу : https://bit.ly/3uhVLUg 

3. Кокус В. В. Олексій Юліанович Новицький – дослідник малакофауни Поділля / В. В. 

Кокус // Одинадцяті Богданівські читання : матер. всеукр. наук. конф. : зб. наук. праць / 

редкол.: Ю. Присяжнюк (гол. ред.) [та ін.]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2021. – С. 

100–104.   

4. Кокус В. В. Борис Павлович Бруханський – видатний педіатр першої половини ХХ 

століття / В. В. Кокус // Місто Хмельницький в контексті історії України : матер. всеукр. 

наук. історико-краєзн. конф., м. Хмельницький, 24 вересня 2021 / редкол.: Баженов Л.В. 

(голова), Єсюнін С. М. (співголова, відповід. Редактор) та ін. – Хмельницький : ФОП 

Стрихар А. М., 2021. – С. 425–432. 

5. Мельник М. І. Іміджеві заходи Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова як фактор 

її успішного розвитку / М. І. Мельник // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі: 

матеріали IV наук.-практ. конф. (Харків, 26–27 жовтня 2021 р.) / Харк. нац. мед. ун-т ; 

[редкол.: І. В. Киричок, Н. Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С.71–78.  – Режим 

доступу: https://bit.ly/3EdjER0 

6. Мельник М. І. Книжкова спадщина науковців-медиків Вінниці у фондовому зібранні 

Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова  / М. І. Мельник // Тенденції розвитку 

медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства : матеріали 

XХ ювілейної наук.-практ. конф., Ужгород, 19-20 травня 2021 р. / ред. кол.: Т. А. 

Остапенко, Н. М. Бортнік, О. М. Кірішева, С. М. Науменко ; Нац. наук. мед. б-ка 

України, Наук. б-ка Ужгород. нац. університету.  – Київ, 2021. – С. 23-25 

7. Шаповалова В. Ю. Службові бази даних на допомогу бібліотечному фахівцю / В. Ю. 

Шаповалова // Університетська бібліотека: історичний досвід та вектори розвитку : 

матер. наук.-практ. інтернет-конф., 24 верес. 2021 р., Харків. – Режим доступу :  

https://bit.ly/3Ek65zd  

https://bit.ly/3Ek65zd
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8. Юрчишина О. А. Успішний проєкт «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова»: від 

ідеї до реалізації  / О. А. Юрчишина // Тенденції розвитку медичних бібліотек України і 

виклики сучасного інформаційного суспільства : матер. XХ ювілейної наук.-практ. 

конф., Ужгород, 19-20 травня 2021 р. / ред. кол.: Т. А. Остапенко, Н. М. Бортнік, О. М. 

Кірішева, С. М. Науменко ; Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Ужгород. нац. 

університету.  – Київ, 2021. – С. 32-33  
 

Статті 

9. Бондарчук Я. С. Наші цінності та пріоритети / Я. С. Бондарчук // Бібліопростір : інформ. 

вісн. метод. об-ня б-к ЗВО м. Вінниці / Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; 

ред. Я. С. Бондарчук, гол. ред. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 

2021.  – Вип. 11. – С. 22–23. : іл.  

10.  Бондарчук Я. С. Нотатки з блокнота методиста (із досвіду роботи науково-методичного 

відділу Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова) / Я. С. Бондарчук // Бібліотечний 

форум України: історія, теорія і практика. – 2021. – № 3. – С.38–40. 

11. Бондарчук Я. С. Професійний акцент / Я. С. Бондарчук // Бібліопростір : інформ. вісн. 

метод. об-ня б-к ЗВО м. Вінниці / Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; ред. 

Я. С. Бондарчук, гол. ред. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2021.  – 

Вип. 10. – С. 23–24. : іл. – Електон. версія. – Режим доступу: 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-10-2021.pdf 

12. Бондарчук Я. С. Сміх – це сила від усіх хвороб / Я. С. Бондарчук // Бібліопростір : 

інформ. вісн. метод. об-ня б-к ЗВО м. Вінниці / Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова ; ред. Я. С. Бондарчук, гол. ред. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – 

Вінниця, 2021.  – Вип. 11. – С. 15 : іл.  

13. Гулик І. В. Студія «Вежа» – лабораторія самореалізації студентства та центр спілкування 

/ І. В. Гулик // Бібліотечний форум України. – 2021. – № 4. – С. 35–40.  

14. Гулик І. В. Українська хустка – вроди жіночої оберіг / І. В. Гулик // Бібліопростір : 

інформ. вісн. метод. об-ня б-к ЗВО м. Вінниці / Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова ; ред. Я. С. Бондарчук, гол. ред. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – 

Вінниця, 2021.  – Вип. 11. – С. 16. : іл.  

15. Гулик І. В. «Поетичні віражі»  – 2021 / І. В. Гулик, Л. Ф. Лізановська // Бібліопростір : 

інформ. вісн. метод. об’єднання б-к ЗВО м. Вінниці / Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова ; ред. Я. С. Бондарчук, гол. ред. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – 

Вінниця, 2021. – Вип. 10. – С. 18–19. : іл. – Електон. версія. – Режим доступу: 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-10-2021.pdf 

16. Гулик І. В. Гарбузове паті у бібліотеці / І. В. Гулик // Молодий медик. – 2021. – № 2 

(листоп.) – С. 5. 

17. Кравчук Н. М. Бібліотеці ВНМУ – 100 років / Н. М.  Кравчук // Бібліотечний форум 

України. – 2021. – № 59–62. 

18. Кравчук Н. М. Наукова бібліотека пише Книгу пам’яті / Н.М. Кравчук // Бібліопростір : 

інформ. вісн. метод. об’єднання б-к ЗВО м. Вінниці / Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова ; ред. Я. С. Бондарчук, гол. ред. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – 

Вінниця, 2021. – Вип. 11. – С. 11–12. : іл.  

19. Кокус В. В. І. А. Данилевський – перший завідувач кафедри очних хвороб вінницького 

державного медичного інституту / В. В. Кокус // Вісник ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 

2021. – № 3 (Т. 25). – С. 514–520. – DOI:10.31393/reports-vnmedical-2021-25(3)-29 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-10-2021.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-10-2021.pdf
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20. Чухрай О. «Треба бути щирим з читачем. Для чого писати, якщо не вірити» / О. Чухрай, 

Л. Лізановська // Молодий медик. – 2021. – № 2 (листоп.). – С. 4.  

21. Лозан С. М. Відзначення найкращих читачів у Науковій бібліотеці Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова / С. М. Лозан // Бібліопростір : 

інформ. вісн. метод. об’єднання б-к ЗВО м. Вінниці / Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова ; ред. Я. С. Бондарчук, гол. ред. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – 

Вінниця, 2021. – Вип. 10. – С. 16–17. : іл. – Електон. версія. – Режим доступу: 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-10-2021.pdf 

22. Мазур О. П. Історія розвитку хірургічної науки: на основі видань із фонду рідкісних 

видань та рукописів Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова / О. П. Мазур // 

Вісник ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 2021. – № 4. – С. 672–679. – DOI: 10.31393/reports-

vnmedical-2021-25(3)-29 

23. Щукіна Л. Б. Ювілейна конференція медичних бібліотек України 2021 / Л. Б. Щукіна // 

Бібліопростір : інформ. вісн. метод. об’єднання б-к ЗВО м. Вінниці / Наукова бібліотека 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; ред. Я. С. Бондарчук, гол. ред. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. 

М. Кравчук. – Вінниця, 2021. – Вип. 10. – С. 7–8. : іл. – Електон. версія. – Режим доступу: 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-10-2021.pdf 

24. Удовікова Т. П. Наша бібліотека – відкрита й успішна (есе з погляду власного 

професійного життя) / Т. П. Удовікова, Н. В. Головко // Бібліопростір : інформ. вісн. 

метод. об’єднання б-к ЗВО м. Вінниці / Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; 

ред. Я. С. Бондарчук, гол. ред. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 

2021. – Вип. 11. – С. 3-4. : іл.  

25. Юрчишина О. А. Іполит Дмитрович Купріянов: лікар, науковець, театрал / О. А.  

Юрчишина // Вісник ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 2021. – № 2. – С. 344–345. 

26. Юрчишина О. А. Паблік Рілейшнз у краєзнавчій діяльності Наукової бібліотеки 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова / О. А. Юрчишина // Бібліопростір : інформ. вісн. метод. 

об’єднання б-к ЗВО м. Вінниці / Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; ред. Я. С. 

Бондарчук, гол. ред. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця,  2021. – Вип. 

10. – С. 8–9. : іл. – Електон. версія. – Режим доступу: http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/10/Biblioprostir-10-2021.pdf 

27. Юрчишина О. А. Тим, які пройшли крізь вогонь присвячується… : [вийшла друком 

Книга Пам’яті «Війна пройшлась по їхніх долях», підгот. наук. б-кою ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова]  / О. А. Юрчишина // Молодий медик. – 2021. – № 2 (листоп.). – С.8. 

Мультимедійні продукти 
 

28. Коваленко В. Бібліографічний супровід наукових робіт за допомогою Mendeley : 

відеоінструкція-презентація / В. Коваленко ; Наукова 

бібліотека Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова : 

[веб-сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=SKS0offat0I (дата 

звернення: 18.01.2022), вільний. – Назва з екрану.  

29. Сухарєва Л. В. "Вінниця – місто послідовників М. І. 

Пирогова" : буктрейлер / Л. В. Сухарєва ; Наукова 

бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2021. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v= 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-10-2021.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-10-2021.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-10-2021.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-10-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SKS0offat0I
https://www.youtube.com/watch?v=RPNPMqup3zo
https://www.youtube.com/watch?v=RPNPMqup3zo
https://www.youtube.com/watch?v
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RPNPMqup3zo (дата звернення: 18.01.2022), вільний. – Назва з екрану. 

30. Сухарєва Л. В. Війна пройшлась по їхніх долях. Книга 

пам’яті Вінницького національного медичного 

університету : буктрейлер / Л. В. Сухарєва ; Наукова 

бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2021. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v= 

jLnLefbMkgE (дата звернення: 26.01.2022), вільний. – 

Назва з екрану. 

31. Сухарєва Л. В. Марки України.  Пам'яті Лесі Іванівни 

Шпукал : відео  [Електронний ресурс] / Л. В. Сухарєва ; 

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 

2021. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v= 

OPHeNHOdXgI (дата звернення: 18.01.2022), вільний. – 

Назва з екрану. 
 

В роботі та подано до друку 

1. Історія бібліотеки Вінницького національного медичного університету: нарис / Н. М. 

Кравчук, Л. В. Маєвська та ін. 

2. Гулик І. Не знищені терором сторінки… Подано до альманаху «Подільський книжник» 

вийде у 2021 р. 

3. Мазур О. П. Книжкові колекції науковців-медиків кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.: формування 

та дослідження 

4. Мельник М., Щукіна Л. Дослідження документального спадку наукової бібліотеки внму 

ім. М. І. Пирогова з історії формування українських акушерських шкіл / М. Мельник, Л. 

Щукіна // Подано до альманаху «Подільський книжник» вийде у 2021 р. 

 

Про нас писали: 
 

1. Славна когорта фахівців медичних бібліотек України : зб. біогр. нарисів : до 90-річчя 

засн. Нац. наук. мед. б-ки України / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад.: С. М. 

Науменко, О. М. Кірішева ; ред. Н. М. Бортнік ; наук. ред. Т. А. Остапенко. – Київ : [б. 

в.], 2020. – 192 с. : іл. – (Славні імена української медичної книги: медичні бібліотеки 

України в особах, документах, бібліографії). (про Кравчук Н. М., Шпукал Л. І., Маєвську 

Л. В., Сліпака І. Л., Самоненко Н. І., Юрчишину О. А.) 

2. Альма-матер тисяч лікарів: Як сто років тому у Вінниці зароджувалася вища медична 

школа [Електронний ресурс] / В. Пустіва // depo.Вінниця : [вебсайт]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: https://vn.depo.ua/ukr/vn/vinnitskiy-meduniversitet-202112251406373 

(дата звернення: 18.01.2022), вільний. – Назва з екрана. – Подяка Наук. б-ці ВНМУ за 

допомогу в підгот. публ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=%20jLnLefbMkgE
https://www.youtube.com/watch?v=%20jLnLefbMkgE
https://www.youtube.com/watch?v=%20OPHeNHOdXgI
https://www.youtube.com/watch?v=%20OPHeNHOdXgI
https://vn.depo.ua/ukr/vn/vinnitskiy-meduniversitet-202112251406373
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Методична діяльність Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова є важливою 

складовою роботи бібліотеки, яка спрямована на підвищення кваліфікації та професійної 

майстерності бібліотечного фахівця. Система науково-методичної роботи бібліотеки 

здійснювалася у двох напрямках: на рівні бібліотеки та координаційного центру методичного 

об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниця. 

Планування діяльності МО бібліотек ЗВО м. Вінниці, відбувалося з урахуванням 

викликів та вимог сучасності. Досліджувалися тенденції розвитку суспільства, здійснювався 

аналіз досвіду та результатів діяльності бібліотек світу та України. Систематично в рамках 

співпраці МО відбувалися планові засідання керівної ланки бібліотек ЗВО, на яких 

обговорювалися пропозиції щодо роботи методичного об’єднання та затверджувався план 

діяльності на поточний рік.  
 

Робота бібліотеки як методичного центру бібліотек ЗВО 
 

До методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниця входять 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; 

 

Питання, які розглядалися на засіданнях ради методичного об’єднання 
 

Захід Виконавець 
 

Онлайн-засідання 1 
 

Березень 
 

1. Аналіз діяльності бібліотек за 2020 р. Бондарчук Я.С. 

2. Обговорення плану проведення заходів методичного об’єднання 

бібліотек ЗВО м. Вінниця на 2021 р. 

Кравчук Н. М., 

Директори 

бібліотек ЗВО 

3. Заплановано цикл практичних занять «Віртуальний бібліотекар»: 

«Лонгрід – інструмент сучасної медіакомунікації»  

«Інтерактивні технології» 

«Сервіс Canva в роботі бібліотекаря. Платформа ідей та 

дизайнерських рішень» 

Бібліотека ВНМУ 

4. Участь бібліотек МО в загальноукраїнських заходах з підвищення   

кваліфікації. 

Кравчук Н. М. 

 

5.  Обговорення плану проведення науково-практичного семінару 

«Інформаційна безпека у соціальних медіа» 

Кравчук Н. М. 
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6. Обговорення проведення науково-практичної конференції 

«Сучасні аспекти оновлення університетських бібліотек». 

Кравчук Н. М., 

Директори 

бібліотек ЗВО 

7. Розгляд питань, які потребують спільного узгодження і вирішення. Директори 

бібліотек ЗВО 

 

Засідання 2 

Вересень 
 

1. Підведення підсумків проведення циклу практичних занять 

«Віртуальний бібліотекар» та обговорення практичних результатів 

занять. 

Кравчук Н. М. 

Директори б-к МО  

2. Обговорення умов проведення Бібліомарафону «Читай. Вивчай. 

Пізнавай» до Всеукраїнського дня бібліотек. 

Кравчук Н. М. 

Директори б-к МО 

3. Підготовка до проведення конференції «Сучасні аспекти оновлення 

університетських бібліотек». 

Бондарчук Я. С. 

Директори б-к МО 

4. Розгляд питань, які потребують спільного узгодження і вирішення. Директори б-к МО 

 

 
 

Перше онлайн-засідання 17 березня 2021 р. Друге засідання, 15 вересня 2021 р. 

 

Науково-методична робота бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова здійснювалась з 

урахуванням актуальних та важливих питань в рамках координаційних дій в структурі 

методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці. Було враховано питання забезпечення 

методичного супроводу та підвищення фахової кваліфікації, надання консультаційної 

допомоги з приводу бібліотечно-бібліографічного обслуговування, впровадження інновацій в 

бібліотеці, оформлення нормативної бібліотечної документації та ін. 

Плануючи науково-методичну роботу МО бібліотек ЗВО м. Вінниці враховувалися 

актуальні та важливі теми розвитку сучасного суспільства. Сьогодні бібліотеки здійснюють 

активну роботу в інформаційному просторі, тому фахівцям важливо бути обізнаними в 

питаннях забезпечення інформаційної безпеки. Доцільно, що в план роботи МО було 

включено заходи, які стосуються безпечного використання інформаційних ресурсів. 
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Наукові заходи, проведенні на базі Наукової бібліотеки ВНМУ 

№  Назва заходу 
Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

1. Наук.-практ. онлайн-семінар «Інформаційна безпека 

у соціальних медіа» 
23 квітня 2021 р. 23 

2. Цикл практичних занять «Віртуальний 

бібліотекар» 

18 травня – 1 червня 

2021 р. 
28 

3. Наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти оновлення 

університетських бібліотек» 
29 жовтня 2021 р. 40 

 

В рамках діяльності бібліотеки та роботи МО бібліотек ЗВО м. Вінниці забезпечувався 

методичний, теоретичний та практичний супровід у питанні створення проєктів розвитку 

онлайн-сервісів та урізноманітнення форм та методів інформаційно-бібліотечної діяльності. 

Своєю чергою організація та проведення науково-практичних семінарів та конференцій 

відбувалася із залученням кваліфікованих спікерів та фахівців з різних галузей, чиї знання та 

досвід є актуальними та важливими в роботі сучасної бібліотеки.  

Програма розвитку фахових вмінь та навиків бібліотекарів-членів МО бібліотек ЗВО 

м. Вінниці у звітному році включала актуальні та важливі теми, серед них: 
 

Заходи методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці у 2021 р.  
 

Назва заходу  Місце, дата проведення 

1. Наук.-практ. онлайн-конф. 

«Сучасні аспекти оновлення університетських бібліотек» 

Наукова бібліотека 

ВНМУ, 29 жовтня 

Фото Тема виступу 

 

1. Вступне слово. 

Кравчук Неліна Миколаївна, директорка Науковою 

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 
 

2. «Етичні норми комунікації в сучасній бібліотеці». 

Тетяна Джуринська, провідна бібліотекарка ВОУНБ ім. К. А. 

Тімірязєва. 
 

3. «Сучасні напрямки формування інформаційних 

ресурсів НТБ Вінницького національного технічного 

університету». 

Валентина Жеребкова, завідувачка відділу комплектування 

та наукової обробки літератури НТБ ВНТУ. 
 

4. «Наукометричні портрети як електронне портфоліо 

вчених ВДПУ імені Михайла Коцюбинського». 

Тетяна Філатова, бібліотекарка І категорії відділу 

інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення 

бібліотечних процесів бібліотеки ВДПУ імені Михайла 

Коцюбинського. 
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5. «Впровадження інформаційно-аналітичної бази 

наукових праць у науковій бібліотеці ДонНУ імені Василя 

Стуса». 

Тетяна Міщан, директорка Наукової бібліотеки ДонНУ імені 

Василя Стуса. 
 

6. «Службові бази даних на допомогу бібліотечному 

фахівцю (з досвіду роботи Наукової бібліотеки ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова)». 

Вікторія Шаповалова, заступниця директорки з ІТ Наукової 

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

 

7. «Впровадження електронного документообігу як 

важливої складова оновлення університетських 

бібліотек». 

Інна Гесаль, заступниця завідувачки бібліотеки ВТЕІ КНТЕУ 
 

8.  «Інтернет-проєкт бібліотеки Вінницького педуніверси-

тету «Бібліотека без меж: інклюзивна бібліотека»». 

Світлана Наугольних, завідувачка відділу інформаційних 

технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотечних 

процесів бібліотеки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського 

 
 

2. Науково-практичний онлайн-семінар 

«Інформаційна безпека у соціальних медіа» 

Наукова бібліотека 

ВНМУ, 23 квітня 

Фото Тема виступу 

                   

1. Вступне слово  

Кравчук Неліна Миколаївна, директор ВНМУ ім. М. І. Пирогова 

2. Інформаційна безпека у соціальних медіа 

Олеся Войтович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

захисту інформації ВНТУ 

 

 

Спікер заходу – Олеся Войтович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри захисту інформації ВНТУ, розповіла учасникам 

семінару про соціальні медіа, ознайомила із загальними правилами 

роботи з інформацією та персональною інформаційною безпекою. 

Представила методи захисту і збереження інформації, правила 

роботи з персональним акаунтом, надала рекомендації та поради 

стосовно підбору та надійності паролів. 
 

Внаслідок послаблення карантинних вимог вдалось відновити 

практичні навчання в рамках діяльності МО бібліотек ЗВО м. 

Вінниці. Цикл практичних тренінгів, запланованих в роботі МО 

бібліотек ЗВО м. Вінниці, передбачав опанування нових 

інформаційних ресурсів, з допомогою яких значно розширяться форми представлення 

бібліотечно-інформаційної діяльності. 
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Цикл практичних занять 

«Віртуальний бібліотекар» 
 

Спікер всіх тренінгів – Ярослава Бондарчук, 

завідувачка науково-методичного відділу Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова 
 

1. «Лонгрід – інструмент сучасної медіакомунікації» 
 

  

Перший майстер-клас включав 

теоретичний і практичний блок. 

Фахова спільнота університетських 

бібліотек дізналась про технологію та 

особливості лонгріда, його якісні 

характеристики й структурні складові. 

В додатку Tilda Publishin кожен 

учасник створив свою невеличку 

розповідь, використовуючи доступні 

інструменти електронного ресурсу. 
 

Бібліотека 

ВНМУ  

18 травня 

 

2. «Інтерактивні технології» 
 

Учасники наступного заняття 

практичного циклу дізналися про 

інтерактивний контент та 

познайомились із прикладами його 

практичного використання. Після 

теоретичної частини вся команда 

фахівців опанувала інструменти 

сервісу genially, з допомогою якого 

творчо виконали запропоновані 

практичні завдання. 

Бібліотека 

ВНМУ  

25 травня 

 

3. «Сервіс Canva в роботі бібліотекаря. 

Платформа ідей та дизайнерських рішень» 
 

Завершальний тренінг дав можливість 

кожному учаснику проявити власні 

творчі здібності та креатив. В рамках 

тренінгу було представлено практичне 

застосування ресурсів сервісу Canva у 

роботі з додатком Microsoft Publisher. 

Остання програма характеризується 

легким інтерфейсом та широкими 

можливостями у використанні. Після 

тренінгу фахівці бібліотек отримали 

досвід роботи з додатком, з допомогою якого надалі можна зверстати власне 

видання, створити постер, листівку, обкладинку для видання. 

Бібліотека 

ВДПУ 

1 червня 
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До Всеукраїнського дня бібліотек в рамках співпраці членів МО бібліотек ЗВО м. 

Вінниці було проведено Бібліомарафон 

«Читай. Вивчай. Пізнавай». Мета заходу 

полягала у створенні інформаційного продукту, 

який би прорекламував книгу та читання. Саме 

така креативна ідея об’єднала бібліотекарів. 

Творчі роботи та вітання з нагоди свята 

представлено в інтернет-просторі з допомогою 

сервісу Genially – https://view.genial.ly/6152ab945dcd970de73e2e6d/learning-experience-

didactic-unit-art-didactic-unit.  

Науково-методична робота Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова формує 

цілісну систему заходів для забезпечення практичної цінності діяльності професійного 

товариства у питаннях фахового вдосконалення та розвитку. Тому крім колективних форм 

роботи в рамках співпраці, фахівцями бібліотеки ВНМУ надається індивідуальна 

методична допомога з урахуванням професійних потреб колег із інших університетських 

бібліотек. Відтак за методичною допомогою звертались фахівці Наукової бібліотеки 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, яким була надана допомога 

стосовно наповнення Вікіпедії. Колеги з Бібліотеки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського потребували консультації з приводу коректного 

оформлення запису конференцій, збірників та наукових праць викладачів університету в ЕК 

(зміст, редактори, укладачі тощо). Відділ комплектування проводив для них також 

індивідуальне консультування щодо створення електронних інвентарних книг та списків до 

актів надходження. 
 

 Методичні видання 
 

Огляд результатів діяльності МО бібліотек ЗВО м. Вінниці було 

представлено в щорічному виданні «Аналіз діяльності бібліотек ЗВО 

методичного об’єднання м. Вінниці». Проаналізовано основні 

показники роботи бібліотек (кількість фонду, обслуговування, 

відвідування, книговидачу, особливості наукової та проєктної 

діяльності, інноваційні ідеї та культурне життя університетських 

бібліотек).  

В рамках цьогорічної конференції фаховій 

спільноті було презентовано методичне видання 

«PR, маркетинг, реклама – інструменти 

розвитку бібліотеки», в якому представлено тенденції розвитку 

репутаційного менеджменту та приклади його 

практичного використання в бібліотечній 

діяльності.  

У 2021 р. було підготовлено 10, 11 випуски 

інформаційного вісника методичного 

об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниця 

«Бібліопростір». На сторінках видання висвітлено основні напрямки 

діяльності, що розвиваються в університетських бібліотеках, 

представлено їх культурне та наукове життя, професійні здобутки та 

творчі пошуки бібліотечних працівників.  

https://view.genial.ly/6152ab945dcd970de73e2e6d/learning-experience-didactic-unit-art-didactic-unit
https://view.genial.ly/6152ab945dcd970de73e2e6d/learning-experience-didactic-unit-art-didactic-unit
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Методична робота в бібліотеці 

Діяльність методичного об'єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці здійснювалася завдяки 

конструктивній та творчій співпраці. Зусилля кожного фахівця стають запорукою фахового 

самовдосконалення та розвитку творчого 

потенціалу, а це своєю чергою рухає професію 

бібліотекаря вперед та робить її потрібною. 

Керівники бібліотек ЗВО зацікавлені в побудові 

ефективної стратегії розвитку методичного 

об’єднання та тісної співпраці заради розвитку 

професії із врахуванням потреб та тенденцій 

сучасності.  

Важливим завданням роботи науково-

методичного відділу Наукової бібліотеки ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова є підвищення фахових знань 

та умінь працівників бібліотеки. Тому для колективу також було проведено цикл 

практичних занять «Віртуальний бібліотекар», який включав 4 практичних заняття: 

-  «Лонгрід – інструмент сучасної медіакомунікації» (12 січня 2021 р.), 

-  «Інтерактивні технології» (9 лютого 2021 р.),  

- «Сервіс Canva в роботі бібліотекаря. Платформа ідей та дизайнерських рішень» (23–24 

лютого 2021 р.). 

В результаті проведених занять фахівцями 

бібліотеки було створено низку бібліотечно-

інформаційних ресурсів, зокрема, інформаційного та 

мультимедійного контенту для соціальних мереж 

бібліотеки. На інформаційних інтернет-майданчиках 

бібліотеки було представлено тематичні лонгріди 

«Небесна сотня – пам’ять майбутнього», «Бій під 

Крутами: сторінки історії», подкасти присвячені відомим лікарям «Марія Веркентін – Лікар. 

Вчений. Громадянин», «Топузе Соломон Ісаєвич» та ін., інформаційні постери та тематичні 

теги слів. 
 

Участь співробітників бібліотеки у Всеукраїнських науково-практичних заходах: 
 

Конференцій – 10 

Семінарів – 3 

 

Вебінарів – 17 

Тренінгів – 3 

№ 

з/п 
Назва заходу та місце проведення 

Кількість 

слухачів 

Термін 

проведення 

1.  Вебінар «Перші кроки у Science Direct» 1 28 січня 

2.  
Тренінг в рамках «Всеукраїнської акції з написання статей 

до Вікіпедії» 
2 

30 січня 

3.  Онлайн-лекція «Як не стати плагіатором мимоволі» 1   

4.  
Онлайн-конференція «Створення привабливого 

інтерактивного простору бібліотеки за допомогою 

сучасних інформаційних технологій». 

1 

11 лютого 

5.  
Вебінар «Академічна доброчесність. Інституціональна 

система підтримки та «антиплагіатні» сервіси» 
1 

16 лютого 
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6.  
Вебінар «SendPulse: інструмент e-mail маркетингу для 

вчителів та бібліотекарів»  
1 

23 лютого 

7.  Вебінар по ScienctDirect 1 2 березня 

8.  
ХІ Міжнар. конф. «Сучасна бібліотечно-інформаційна 

безперервна освіта: метаморфози навчального дизайну»  
1 

3–4 березня 

9.  
Вебінар «Можливості ресурсів Clarivate  для успішної 

грантової заявки» 
1 

9 березня 

10.  
Вебінар «Хижацькі видання: розпізнати  і не припуститися 

помилки» 
1 

10 березня 

11.  
Вебінар «Оцінка здобутків і співпраці установ за даними 

Web of Science Core Collection та InCites» 
1 

11 березня 

12.  Вебінар «Journal Citation Reports» 1 12 березня 

13.  Тренінг «Управління емоціями»  18 березня 

14.  V Міжнар. форум молодих бібліотекарів УБА 1 22–23 квітня 

15.  
Наук.-практ. семінар «Інформаційна безпека у соціальних 

медіа» 
2 

23 квітня 

16.  
ХХ Ювілейна міжнар. наук.-практ. конф. «Тенденції 

розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного 

інформаційного суспільства». 

12 

19 травня 

17.  Вебінар по Вікіпедії «#1Lib1Ref» 1 19 травня 

18.  
Семінар «Зведений каталог: чи стане реальністю для 

українських бібліотек?» 
4 

27 травня 

19.  Вебінар від Clarivate «Виклики відкритого доступу» 1 9 червня 

20.  
Вебінар від Clarivate «Авторські ідентифікатори: Паблонс, 

ОРКІД та ін. 
1 

6 липня 

21.  Вебінар «Оновлений journal Citation Reports» 1 8 липня 

22.  
Вебінар від Clarivate «Нові дані, метрики та інтерфейс 

у Journal Citation Reports» 
1 

7 вересня 

23.  
XIІ Львівський міжнародний бібліотечний форум 

«Бібліотека ‒ вимір незалежності» 
1 

15–18 

вересня 

24.  
Антишкола університетських бібліотекарів «Відкриті 

освітні ресурси (OER)» 
3 23 вересня 

25.  
Наук.-практ. інтернет-конф. «Університетська бібліотека: 

історичний досвід та вектори розвитку» 
10 24 вересня 

26.  
Вебінар від Bentham Science «Планування публікації 

результатів вашого дослідження у журналах із високим 

рівнем впливу» 

1 24 вересня 

27.  
ІІІ наук.-практ. конф. «Бібліотека в умовах сучасності і 

конструювання майбутнього» 
5 28 вересня 

28.  
ІV наук.-практ. інтернет-конф.    «Бібліотеки і суспільство: 

рух у часі та просторі 
3 

26–27 

жовтня 

29.  
Вебінар від УкрІНТЕІ «Розширений функціонал та 

перспективи розвитку сервісу «Реєстр наукових видань 

України» 

1 5 жовтня 

30.  
Антишкола університетських бібліотекарів. Заняття 5. 

Відкриті ліцензії Creative Commons 
4 28 жовтня 

31.  
Щорічна та звітно-виборна конференція ВГО Українська 

бібліотечна асоціація «УБА в екосистемі нової реальності» 
2 

17–19 

листопада 

32.  
Науково-практичний онлайн-семінар 

 «З толерантністю в серці» 
1 3 грудня 

33.  Онлайн-форум «Лідери освітніх змін» 2 16 грудня 
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Відгуки про бібліотеку 
 

Алла Сидорук, доцент кафедри мікробіології «Вітаю із святом найкращу бібліотеку і її 

співробітників. Дуже вдячна за допомогу, підтримку, пораду, розуміння, порядність, 

терпіння. Без вас неможливо створити і написати методичні матеріали, які потрібні саме 

зараз у величезних кількостях, наукові статті, рекомендації і ще багато чого іншого. Бажаю 

прекрасним співробітникам нашої чудової і необхідної бібліотеки терпіння, здоров'я, 

оптимізму і достатку! Із святом!» 

 

Олександр Марчук, асистент кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної 

експертизи «Найкращі душевні вітання всім чудовим професіонналам бібліотечної справи!  

Залишайтеся такими ж творчими та ласкавими! Дякую за підтримку та вашу працю!!» 

 

Алла Безмощук, працівниця Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва «Велика 

вдячність колективу бібліотеки за професіоналізм, відданість справі. Чудова, доброзичлива 

атмосфера, високий фаховий рівень працівників стимулює бажання самовдосконалюватись, 

творчо мислити, приймати креативні рішення. Окрема подяка Ярославі!» 

 

 

Відзнаки 

 

Національна наукова медична бібліотека України 

нагородила колектив авторів монографії «Вінниця – місто 

послідовників М. І. Пирогова» Почесною відзнакою за 

подвижницьку науково-дослідну роботу, вагомий внесок у 

дослідження медичного краєзнавства, історії медицини 

України та за підготовку вищезгаданої книги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


