
 

 Організація обслуговування користувачів 

 
 

Обслуговування користувачів - це відкрита, багаторівнева підсистема бібліотеки з 

надання різноманітних інформаційних послуг, яка є одним з важливих показників оцінки 

роботи бібліотеки. Пріоритет в обслуговуванні надавався найповнішому задоволенню 

запитів усіх категорій користувачів для здійснення  навчальної та наукової роботи. Основні 

показники роботи бібліотеки у звітному році: 

 

К-ть користувачів за єдиним реєстраційним обліком 12 068 

К-ть користувачів, обслужених всіма структурними 

підрозділами 

32 682 

Кількість відвідувань 362727 

Кількість виданих документів 600 876 

Кількість звернень до веб-сайту бібліотеки 39 182 

Кількість проведених масових заходів  168 
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Студенти-іноземці є основною категорією 

читачів, що обслуговуються на абонементі та у 

читальній залі бібліотеки.  

Кількість англомовних 

іноземців, що приїжджають на 

навчання постійно зростає. На 

всіх формах навчання 

(підготовча, вища та 

післядипломна освіта), 

навчається 2028 іноземних 

громадян.  З 2017 р. введено дворівневий набір, відповідно до якого студенти зараховувались 

на навчання не тільки у вересні-листопаді 2016 р., а також з лютого по березень 2017 р. На 

перший курс зараховано 369 студентів: 333 медиків, 27 стоматологів та 9 фармацевтів. 

Найбільші групи іноземних студентів вже традиційно – з Єгипту (29%),  Індії (17%), та 

Нігерії (13%). 

                            Показники відвідування і книговидачі: 
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Динаміка кількості англомовних студентів-
першокурсників



 

Комплектування та облік фонду 
 

 

       

Загальний фонд бібліотеки на 01.01.2018 р. становить 570 678 примірників видань з 

різних галузей знань. Література медичної тематики складає 470 360 прим., що становить 

понад 82,4% від загального фонду. Із них наукових видань 213 132 прим. (38%) та 

навчальних 190 876 прим. (33,4%). Крім того, бібліотека нараховує 103 727 прим. 

періодичних видань.  

Річні показники надходжень друкованих видань: 

 За мовною ознакою кількість 

україномовних видань щороку 

збільшується і в 2017 році склала 71,4% від 

загальної кількості надходжень; видань 

російською мовою – 5,8 %, іноземними 

мовами – 22,8%.  

Забезпеченість навчальною літе-

ратурою 1 студента становить в серед-

ньому 18 прим., а забезпеченість науковою 

літературою 1 науковця – 209 прим.  
 

198 358

11049

204

575

671
99

1349

Джерела поповнення бібліотечного фонду

Від кафедр ВНМУ

Від різних осіб

Кошти університету

Дарування

Заміна

неопубліков.

від читачів "Клубу любителів 
книги"
Інші



 

Фонд відділу літератури 

іноземними мовами збагатився значною 

кількістю не тільки підручників 

вітчизняних видавництв (отримано 22 

назви), а й новими науковими 

виданнями видавництва Elsevier 

(отримано 53 прим.) Надходження 

видань іноземними мовами у поточному 

році склало 3368 прим., тож загальна 

кількість фонду становить 16 475 прим.  
 

 

 

Бази даних бібліотеки 
 

Електронний каталог містить 387 238 записів, дозволяє читачам працювати з 

інформаційним контентом бібліотеки цілодобово. Основу ЕК бібліотеки склали 7 БД. 

Протягом року ЕК збільшився на 14 387  нових записів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Із них поповнення склало:  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Веб-сайт бібліотеки 
 

Веб-сайт був важливим інструментом у системі інформаційного обслуговування 

віддалених користувачів бібліотеки та сприяв: 

– наданні доступу до власних ресурсів (електронного каталогу, праць вчених, 

бібліографічних покажчиків);   

– наданні допомоги користувачам в оперативному інформаційному пошуку і 

отриманні необхідної інформації; 

–  студентам і аспірантам у здобуванні інформаційної культури; 

– розвитку професійних знань та вмінь працівників бібліотеки. 

Різносторонньо представлялася інформація, яка висвітлювала діяльність бібліотеки в 

напрямку медичного краєзнавства: презентації, зустрічі, напрацювання та ін. 

За 2017 рік сайт відвідало 39182 ос., які здійснили 46351 сеанс. Це на 11,78% менше, 

ніж торік. Проте середня тривалість одного сеансу зросла на 26,72%. Зросла аудиторія 

постійних читачів на 9% і становить 37,1% серед загальної кількості відвідувачів сайту. 

Серед сторінок сайту найбільш відвідуваними були: головна сторінка, вона ж стрічка 

новин – 43,26%; нові надходження – 3,12%; електронні медичні журнали – 2,56%; праці 

науковців ВНМУ – 2,32%; експрес-інформація – 1,95%; про бібліотеку – 1,78%; електронні 

виставки – 1,7%; рекомендації науковцю – 1,53%; документація репозитарію – 1,46%; 

структура бібліотеки – 1,29%. 

 

Бібліотека у соціальних мережах 
 

Протягом 2017 року збільшилася аудиторія читачів сторінки бібліотеки у Facebook на 28% і 

становить 471 читач. Здійснено 460 переглядів. 
 

За 2017 рік кількість переглядів каналу бібліотеки YouTube зросла на 64,1% в 

порівнянні з 2016 роком і становить 1682 перегляди.  

Найбільше переглядів має буктрейлер на книгу Болеслава Пруса «Фараон», який 

зайняв перше місце у конкурсі буктрейлерів «Літературний дивосвіт», друге - буктрейлер на 

книгу Маркус Зузак «Крадійка книжок», третє – Уроки права-уроки життя та вітання зі 

святом 8 Березня від іноземних студентів. 

 

Інституційний репозитарій 
 

Протягом року інформаційно-

бібліографічним відділом проведено 

тренінги з 37  модераторами від кафедр 

університету. 

  Наповнювали колекцію «Наукова 

бібліотека» публікаціями і виданнями 

співробітників бібліотеки (8 матеріалів), 

систематично розміщували і редагували 

матеріали в окремому фонді «Патенти». 

Всього введено 445 патентів. Протягом 

року було відредаговано 752 записи, які 

були представлені модераторами у 

кафедральних колекціях. 



 

Науково-дослідна робота 
 

Майже 100-річна історія Вінницького національного медичного університету ім.  

М. І. Пирогова схожа на старий фоліант, багато сторінок якого, на жаль, з часом потьмяніли, 

літери згасли, а тому тексти вимагають реставрації, а ще – уточнень та встановлення 

історичної правди в змалюванні подій, фактів, окремих особистостей. Маловідомі та 

замовчувані факти вимагають висвітлення, а білі плями – дослідження. Тому бібліотекою й 

був започаткований краєзнавчий проект «Пам’ять університету»,  дія якого розрахована 

на тривалий період. Проект включає напрямки:  

 «Вінницький медичний інститут у Другій світовій війні»;  

 «ВНМУ ім. М. І. Пирогова: від фармацевтичних курсів до національного університету» 

(історія ВНЗ);  

 «Зламані, але нескорені» (викладачі, випускники та студенти ВНМУ – жертви 

політичних репресій тоталітарного режиму); 

 «У бронзі, мармурі й граніті» (фотоматеріали та відомості про пам’ятники, меморіальні 

дошки видатним медикам Вінниччини, науковцям, видатним випускникам ВНЗ);  

 «Професори ВНМУ: 1921-2017 рр.» (віхи життя та діяльності);  

 «Праці науковців ВНМУ»; 

 «Літопис випускників» (славетні лікарі-випускники університету);  

 «Герої Майдану і АТО»  (викладачі та випускники університету); 

 «З когорти великих» (видатні медики Вінниччини).  

Упродовж 2017 року краєзнавча діяльність бібліотеки була спрямована на дослідження, 

пошуки та опрацювання матеріалів за даними напрямками. 

 

8.1. Перелік видань та публікацій 
 

   Протягом минулого року особливу увагу приділяли видавничій діяльності, яка за 

останні роки значно розширилась як за кількістю найменувань, обсягом, так і за видами 

видань: рекомендаційні бібліографічні покажчики, бібліографічні покажчики серії «Вчені 

нашого університету», методичні видання серії «На допомогу бібліотечному фахівцю», 

тематичні списки; аналітико-статистичні огляди, матеріали конференцій, календарі, 

інформаційні листи нових надходжень, дайджести.  

Протягом 2017 року працівники бібліотеки підготували: 

                   Статті – 16 

                   Видання – 20 

                   Участь у роботі конференцій, семінарів – 12 

                   Виступи на семінарах, конференціях – 7 

                   Тези конференцій – 7 

Репертуар видань 
 

1. Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ м. Вінниці за 2016 рік / Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова, Метод. центр б-к ВНЗ м. Вінниці ; упоряд. Н. С. Головко ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – 

Вінниця, 2017. – 31 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2BDHDg3. 

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

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова : вип. 1. / уклад. Г. М. Старчеус. – Вінниця, 2017.  



 

3. Вивчення потреб англомовних користувачів у навчальній 

літературі : аналітико-статист. огляд / ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 

Наук. б-ка ; уклад. С. М. Лозан ; ред. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. 

М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 31 с. – Електрон. версія. – Режим 

доступу: http://bit.ly/2CsO02s.  

4. Вінницький національний університет ім. М. І. Пирогова : 

наукова бібліотека [Електронний ресурс] : віртуальне портфоліо / М. 

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

2017. – 40 с. – Режим доступу : http://bit.ly/2pN1HXR 

5. Вінниччина медична – 2018 : календар знамен. і пам’ят. дат / 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Наук. б-ка ; уклад. О. А. Юрчишина ; відп. 

за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця : [б. в.], 2017. – 132 с.  

6. Дві грані однієї долі. Святитель Лука (В. Ф. Войно-

Ясенецький) : біобібліогр. покажч. до 140-річчя від дня народж. / 

Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад.: М. І. Мельник, Т. І. 

Ліфанова ; ред. бібліогр. Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – 

Вінниця : [б. в.], 2017. – 76 с.  

7. Інсульт: сучасний стан проблеми : рек. список літ. / ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова, Наук. б-ка ; уклад. Я. С. Бондарчук. – Вінниця, 2017. – 9 

с. – (На допомогу освітнім програмам). – Електрон. версія. – Режим 

доступу: http://bit.ly/2AvsiJL. 

8. Інтеграція у віртуальний простір як складова успіху наукової 

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова : метод. рек. / ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова, Наук. б-ка ; уклад. М. П. Сахарова ; ред. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – 

Вінниця, 2017. – 16 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2zdxljJ. 

9. Коінфекція: ВІЛ/СНІД і туберкульоз» : рек. список літ. / ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Наук. 

б-ка ; уклад. Л. В. Раздобудько. – Вінниця, 2017. – 16 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: 

http://bit.ly/2yyzWRO. 

10. Лорін-Епштейн Мойсей Юлійович (1888–1945) : зб. біогр., бібліогр. та наук. матеріалів / 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад.: Г. С. Белканія, Л. І. Шпукал, Н. М. 

Кравчук. – Вінниця : [б. в.], 2017. – 332 с. : іл. 

11. Менеджмент і маркетинг у фармації : рек. список літ. / ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова, Наук. б-ка ; уклад. Л. В. Сухарєва. – Вінниця, 2017. – 

7 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2Ct3u5B. 

12. Мороз Василь Максимович : біобібліогр. покажч. до 75-річчя 

з дня народж. / ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Каф. норм. фізіології, 

Наук. б-ка ; уклад.: M. B. Йолтухівський, Н. М. Кравчук. – Вінниця : 

Нілан-ЛТД, 2017. – 132 с. : іл. – (Серія «Вчені нашого 

університету»). – Електрон. версія. – Режим доступу: 

http://bit.ly/2kKGMzz.  

13. Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Якою їй бути? : аналіз анкетування / 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Наук. б-ка ; уклад. М. П. Сахарова ; ред. М. І. Мельник ; відп. за 

вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 36 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: 

http://bit.ly/2yLYSWj.  

14. Організація відкритого доступу до бібліотечного фонду : метод. рек. / ВНМУ ім. М. 

І. Пирогова, Наук. б-ка ; упоряд. Н. П. Одінцова ; ред. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. 



 

Кравчук. – Вінниця, 2017. – 24 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»). – 

Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2BUGwVY. 

15. Списання документів у програмі ІРБІС64 : метод. рек. / Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова ; уклад.: Н. В. Бойко, В. Ю. Шаповалова, Н. С. Головко ; ред. М. І. Мельник ; відп. 

за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 22 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному 

фахівцю»). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2Bqk5XU. 

16. Сучасні орієнтири університетських бібліотек [Електронний ресурс] : досвід роботи 

метод. об-ня б-к ВНЗ м. Вінниці : дайджест / ред.: Н. С. Головко, М. П. Сахарова ; голов. ред. М. 

І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця. – 2017. – Вип. 3. – 18 с. – Електрон. вид. 

– Режим доступу: http://bit.ly/2BDHDg3 (дата звернення: 09.01.2018), вільний. – Назва з 

екрана. – (Веб-сайт Б-ки Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова). 

17. Сучасні орієнтири університетських бібліотек [Електронний ресурс] : досвід роботи 

метод. об-ня б-к ВНЗ м. Вінниці : дайджест / ред.: Н. С. Головко, М. П. Сахарова ; голов. ред. 

М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця. – 2017. – Вип. 

4. – 16 с. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://bit.ly/2BDHDg3 

(дата звернення: 09.01.2018), вільний. – Назва з екрана. – (Веб-сайт Б-

ки Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова). 

18. Формула успіху професора Ольги Яблонь : біобібліогр. 

покажч. / ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Наук. б-ка ; уклад.: Г. А. Біловус, 

Я. С. Бондарчук ; голов. ред. Л. В. Сухарєва ; відп. за вип. Н. М. 

Кравчук. – Вінниця : [б. в.], 2017. – 84 с. : фот. – (Серія «Вчені 

нашого університету»). – Електрон. версія. – Режим доступу: 

http://bit.ly/2B4O4rK.  

19. Як знайти необхідну інформацію? : [пошук літератури за 

допомогою ЕК] : презентація / уклад. Л. В. Сухарєва. – Вінниця, 2017. – 13 слайдів.  

 

Тези конференцій 
 

1. Сахарова М. П. Інтеграція у віртуальний простір як складова успіху наукової бібліотеки 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова [Електронний ресурс] : [доп. на наук.-практ. конф. «Бібліотека 

як сервіс: очікування користувачів та можливості бібліотеки», яка відбулася 25 квіт. 2017 

р. у Вінниці] / М. П. Сахарова // Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова : [веб-сайт]. – Вінниця, 

2017. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://bit.ly/2j3jQu2 (дата звернення: 

22.12.2017), вільний. – Назва з екрана. 

2. Сахарова М. П. Інтеграція у віртуальний простір як складова успіху наукової бібліотеки 

ім. М. І. Пирогова [Електронний ресурс] : [матер. круглого столу «Соціальні медіа для 

бібліотек: середовище, ресурс, сервіс», який відбувся 31 жовтня 2017 р. у Харкові] / М. П. 

Сахарова // Б-ка ХНМУ : [веб-сайт]. – Харків, 2017 р. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://bit.ly/2DUun7H. 

3. Сахарова М. П. Інтеграція у віртуальний простір як складова успіху наукової бібліотеки 

ім. М. І. Пирогова / М. П. Сахарова // Матеріали наукової конференції професорсько-

викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками 

науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр., 15-18 травня 2017 р. – Т. 1,  м. Вінниця / 

ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – С. 60–63. 

4. Шаповалова В. Ю. Приваблива бібліотека – створення комфортного середовища 

[Електронний ресурс] : [доп. на наук.-практ. конф. «Бібліотека як сервіс: очікування 

користувачів та можливості бібліотеки», яка відбулася 25 квіт. 2017 р. у Вінниці] / В. Ю. 



 

Шаповалова // Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова : [веб-сайт]. – Вінниця, 2017. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://bit.ly/2j3jQu2 (дата звернення: 22.12.2017), вільний. – 

Назва з екрана. 

5. Юрчишина О. А. На дорозі з минулого в майбутнє [Електронний ресурс] : [доп. про 

діяльність наук. б-ки ВНМУ ім. М. І. Пирогова на наук.-практ. конф. «Бібліотека в умовах 

сучасності і конструювання майбутнього», присвяч. 110-річчю заснування Вінниц. ОУНБ ім. 

К. А. Тімірязєва, яка відбулася 12 верес. 2017 р.] / О. А. Юрчишина // Вінниц. ОУНБ ім. К. А. 

Тімірязєва : [веб-сайт]. – Вінниця, 1998–2018. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://bit.ly/2CSYFY2 (дата звернення: 09.01.2018), вільний. – Назва з екрана. – 1 електрон. 

опт. диск (CD–ROM) : кольор. – Систем. вимоги: Pentium-ІІ ; 128Mb RAM ; Windows 

95/98/NT. – Назва з етикетки диска. 

6. Юрчишина О. А. Олександр Руданський: слід в Могилеві-Подільському / О. А. 

Юрчишина // Шоста Могилів-Поділ. наук.-краєзнав. конф. : матеріали конф.,   27–28 жовт. 

2017 р. – Могилів-Подільський ; Вінниця, 2017. – С. 292–297. 

7. Юрчишина О. А. Пам’ять університету / О. А. Юрчишина // Мед. б-ки як осередки 

збереження та популяризації історико-культур. нац. пам’яті : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-

практ. конф., 18–19 трав. 2017 р., м. Івано-Франківськ / Нац. наук. мед. б-ка України, Б-ка 

Івано-Франків. нац. мед. ун-т. – Київ ; Івано-Франківськ, 2017. – С. 117–119. 
 

Статті 
 

1. Бібліотека ВНМУ як культурний та науковий центр / Головко Н. С., Кравчук Н. М., 

Лозан С. М., Мельник М. І., Сухарєва Л. В., Юрчишина О. А. // Сучасні орієнтири 

університетських бібліотек : дайджест. – 2017. – № 3. – С. 5–8. – Електрон. вид. – Режим 

доступу: http://bit.ly/2BDHDg3 (дата звернення: 09.01.2018), вільний. – Назва з екрана. – 

(Веб-сайт Б-ки Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова). 

2. Біловус Г. А. «Физиология нервной системы» І. М. Сєченова : до 150-річчя виходу з 

друку // Подільський книжник : альманах. – Вінниця, 2017. – Вип. 9 (2016 р.). – С. 97–99. 

3.   Головко Н. С. [На базі наук.-техн. б-ки ВНТУ відбувся семінар «Інформаційне 

обслуговування: трасформація послуг та ресурсів»] / Н. Головко // Наші новини. – 2017. – 

17 лип. (Вип. 15). – С. 15 : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2CRzy3s. 

4. Гулик І. В. За завісою цензури / І. Гулик // Бібліотечний форум України. – 2017. – № 2. – 

С. 23–24. 

5. Гулик І. В. Унікальна знахідка у бібліотеці ВНМУ : праці першого з’їзду невропатологів 

та психіатрів 1935 року проходили цензуру // Молодий медик. – 2017. – № 9. – С. 7. 

6.  Кравчук Н. М. [75 років від дня народж. В. М. Мороза, ректора ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / Н. 

М. Кравчук // Молодий медик. – 2017. – Лют. (Спецвип.). – С. 4–7 : кольор. фот. 

7. Мельник М. І. Перлини душі // Світлиця. – № 1(56) січень-березень. – 2017. – С. 45–46. 

8. Робота бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова у ІІ півріччі 2017 року / М. П. Сахарова, М. І. 

Мельник, Л. В. Сухарєва // Сучас. орієнтири університет. б-к : досвід роботи метод. об-ня 

б-к ВНЗ м. Вінниці : дайджест. – Вінниця. – 2017. – Вип. 4. – С. 3–6. – Електрон. вид. – Режим 

доступу: http://bit.ly/2BDHDg3 (дата звернення: 09.01.2018), вільний. – Назва з екрана. – 

(Веб-сайт Б-ки Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова). 

9. Сухарєва Л. В. Як створити профіль науковця у Google Scholar? // Молодий медик. – 

2017. – Квіт. (№ 4). – С. 7. – Режим доступу до ел. версії : http://library.vnmu.edu. ua/wp-

ontent/uploads/2017/08/MM_ 04_17.pdf 



 

10. Юрчишина О. А. Боротися до останнього : до 140-річчя від дня народження Миколи 

Миколайовича Болярського / О. А. Юрчишина // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 

2018 року : хронол. довід. / уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк 

; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. 

ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2017. – С. 230, 238–243. 

11. Юрчишина О. А. Вам моя пам’ять довіку... : Степан Руданський єднає Україну : 

[відзначення 183-ї річниці від дня народження С. Руданського на Вінниччині та в інших 

містах України]. –  Нація і держава. – 2017. – Лют.  – С. 14; Вінницька газета. – 2017. – 24 

лют. – С. 5 : фот.  

12. Юрчишина О. А. І в окупованому Криму пам’ятають Руданського...: [до 183-ї річниці 

від дня народження видатного земляка, лікаря, письменника С. Руданського]. – Вінницька 

газета. – 2017. – 3 берез. (№ 18). – С. 4. 

13. Юрчишина О. А.   Свято сатири та гумору ім. Степана Руданського заснувала Юлія 

Грош : лауреатом премії відомого поета бібліотекарка ставала двічі / О. А. Юрчишина // 

13 округ. – 2017. – 12 січня (№ 2). – С. 9 : фот. 

14. Юрчишина О. А. Степан Руданський єднає Україну: Вам моя пам’ять довіку… : [до 

183-ї річниці від дня народження лікаря, поета і громадянина С. Руданського]. – Кримська 

світлиця. – 2017. – 17 лют. (№ 7) : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу : 

http://bit.ly/2AKGYFa 

15. Юрчишина О. А. Степан Руданський: незабутній, вікопомний, актуальний : вшанування 

пам’яті поета й лікаря в Національній науковій медичній бібліотеці України. – Кримська 

світлиця. – 2017. – 10 берез. (№ 10) ; 13 округ. – 2017. – 9 березня (№ 10). – С. 9 : фот. 

16. Юрчишина О. А. Зустрічі у науковій бібліотеці ВНМУ ім. М. І. Пирогова / 

О. Юрчишина // Наші новини : бюлетень. – 2017.  – 17 лип. (Вип. 15). – С. 14–15 : фот. – 

Режим доступу: http://bit.ly/2Ajsles 

 

Відео-роботи  
 

1. Зі святом 8 Березня, любі жінки [Електронний ресурс] : [вітання від іноземних студентів] / 

режисер А. В. Заяць ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 

Електрон. відеодані. – Режим доступу: http://bit.ly/2DFbRj7 (дата звернення: 28.12.2017), 

вільний. – Назва з екрана. 

2. Клінічна вертебрологія [Електронний ресурс] : [буктрейлер на навч. посіб. проф., д-ра 

мед. наук П. Ф. Колісника] / Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; підгот. І. Гулик // 

YouTube : [веб-сервіс]. – Вінниця, 2017. – Електрон. відеодані. – Режим доступу: 

http://bit.ly/2EvijWs (дата звернення: 28.12.2017), вільний. – Назва з екрана. 

3. Крадійка книжок [Електронний ресурс] : [буктрейлер на одноімен. кн. М. Зузака 

підготовл. в рамках конкурсу «Літературний дивосвіт», організ. метод. об-ням б-к ВНЗ 

м. Вінниці з нагоди Всеукр. Дня б-к] / Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; голов. 

режисер Я. Бондарчук ; ред. Л. Сухарєва ; звук. ред. М. Сахарова // YouTube : [веб-сервіс]. 

– Вінниця, 2017. – Електрон. відеодані. – Режим доступу: http://bit.ly/2qQqdrz (дата 

звернення: 22.12.2017), вільний. – Назва з екрана. 

4. Мертва зона [Електронний ресурс] : [буктрейлер на одноімен. кн. С. Кінга підготовл. в 

рамках конкурсу «Літературний дивосвіт», організ. метод. об-ням б-к ВНЗ м. Вінниці з 

нагоди Всеукр. Дня б-к] / Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; режисер М. Сахарова // 

YouTube : [веб-сервіс]. – Вінниця, 2017. – Електрон. відеодані. – Режим доступу: 

http://bit.ly/2FjMYr0 (дата звернення: 22.12.2017), вільний. – Назва з екрана. 



 

5. Річка Геракліта [Електронний ресурс] : [буктрейлер на одноімен. кн. Л. Костенко 

підготовл. в рамках конкурсу «Літературний дивосвіт», організ. метод. об-ням б-к ВНЗ 

м. Вінниці з нагоди Всеукр. Дня б-к] / Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; твор. група: 

М. П. Сахарова, М. П. Димченко, Л. Б. Щукіна, М. І. Мельник // YouTube : [веб-сервіс]. – 

Вінниця, 2017. – Електрон. відеодані. – Режим доступу: http://bit.ly/2EwyYZD (дата 

звернення: 22.12.2017), вільний. – Назва з екрана. 

6. Формула успіху професора Ольги Яблонь [Відео] : буктрейлер до біобіблогр. покажч. /  

Л. В. Сухарєва, Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Назва з контейнера ; Розмір 164 Mb, AVI формат, 02:44 хв. 

 

4.6. Електронні виставки 
 

 Крім традиційних книжкових виставок останнім часом значне місце у роботі бібліотеки 

займала організація електронних виставок, завдяки якій мали можливість представити 

широкому загалу користувачів нашої бібліотеки різнотематичний масив документів. 
 

1. Боткін Cергій Петрович (1832-1889) – фундатор наукової клінічної медицини : до 185-

річчя від дня народження [Електронний ресурс] : електронна виставка / В. В. Кокус ; 

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 23 слайди. – Режим 

доступу : http://bit.ly/2CMzm6G 

2. Будь сучасним! Читай українське! [Електронний ресурс] : електронна виставка / М. І. 

Кравцова; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 20 слайдів. – 

Режим доступу : http://bit.ly/2oDOmAy 

3. Відомі чоловіки-бібліотекарі в історії бібліотечної справи України [Електронний ресурс] : 

електронна виставка / А. В. Бзовська; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 

Вінниця, 2017. – 26 слайдів. – Режим доступу : http://bit.ly/2ke0xPP 

4. Дорогоцінні перлини японської поезії [Електронний ресурс] : електронна виставка / Л. Ф. 

Лізановська; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 18 слайдів. 

– Режим доступу : http://bit.ly/2ke5mJ0 

5. Закоханий у море: до 200-річчя від дня народження І. К. Айвазовського [Електронний 

ресурс] : електронна виставка / Л. В. Раздобудько; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова. – Вінниця, 2017. – 117 слайдів. – Режим доступу : http://bit.ly/2oE8676 

6. Інтернет - залежність: хвороба XXI століття [Електронний ресурс] : електронна виставка / 

С. М. Лозан; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 13 слайдів. 

– Режим доступу : http://bit.ly/2CyMJWL 

7. Історія анатомії – шлях до вивчення медицини [Електронний ресурс] : електронна 

виставка / А. М. Ребрик; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 

13 слайдів. – Режим доступу : http://bit.ly/2zl032n 

8. Історія медицини: музеями Поділля [Електронний ресурс] : електронна виставка / О. А. 

Юрчишина; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 19 слайдів. – 

Режим доступу : http://bit.ly/2COP9SL 

9. «КРУТИ: і сум, і біль, і вічна слава...» (29 січня - День пам'яті полеглих у бою під 

Крутами) [Електронний ресурс] : електронна виставка / І. В. Гулик; Наукова бібліотека 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 13 слайдів. – Режим доступу 

http://bit.ly/2CA2FIs 

10. Людина, що зберегла свободу (до дня художника) [Електронний ресурс] : електронна 

виставка / Л. Ф. Лізановська; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 

2017. – 20 слайдів. – Режим доступу : http://bit.ly/2AV1Rxy 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Prezentatsiya-Alla-1.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Internet-zalezhnist11.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Istoriya-anatomiyi.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/KRUTI.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/KRUTI.pdf


 

11. Медицина – сестра філософії [Електронний ресурс] : електронна виставка / О. П. 

Мельник; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 17 слайдів. – 

Режим доступу : http://bit.ly/2ySRacF 

12. Митець у лікуванні, лікар у мистецтві : до 195-річчя від дня народження видатного 

терапевта Ф. Ф.  Мерінга (1822-1887) [Електронний ресурс] : електронна виставка / О. А. 

Юрчишина; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 24 слайда. – 

Режим доступу : http://bit.ly/2jb7y31 

13. Наркоманське пекло: до міжнародного дня боротьби з наркоманією та незаконним 

обігом наркотиків [Електронний ресурс] : електронна виставка / Н. П. Одінцова; Наукова 

бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 17 слайдів. – Режим доступу : 

http://bit.ly/2zkVjdc 

14. Небесній сотні присвячується… [Електронний ресурс] : електронна виставка / Л. Ф. 

Лізановська; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 17 слайдів. 

– Режим доступу : http://bit.ly/2ySbcnV 

15. Подільський Орфей : до 140 – річчя від дня народження М. Д. Леонтовича [Електронний 

ресурс] : електронна виставка / Л. Ф. Лізановська; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова. – Вінниця, 2017. – 20 слайдів. – Режим доступу : http://bit.ly/2CiN8gn 

16. Пори року очима жінки : до всесвітнього дня поезії [Електронний ресурс] : електронна 

виставка / Л. Ф. Лізановська; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 

2017. – 25 слайдів. – Режим доступу : http://bit.ly/2zkezHr 

17. Природа – це основа життя (до Всесвітнього дня навколишнього середовища)  

[Електронний ресурс] : електронна виставка / С. М. Лозан; Наукова бібліотека ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 17 слайдів. – Режим доступу : http://bit.ly/2CzaHkO 

18. “Світ ловив мене, але не впіймав…” : Григорій Сковорода – український просвітитель – 

гуманіст, філософ, поет, музикант, педагог [Електронний ресурс] : електронна виставка / 

Г. В. Стороженко; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 14 

слайдів. – Режим доступу : http://bit.ly/2EOv3bA 

19. Свободу не спинити: 21 листопада день Гідності і Свободи [Електронний ресурс] : 

електронна виставка / І. В. Гулик; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 

Вінниця, 2017. – 10 слайдів. – Режим доступу : http://bit.ly/2BvyGlB 

20. Сильна армія – запорука незалежності держави : до дня збройних сил України 

[Електронний ресурс] : електронна виставка / О. Р. Іванчук; Наукова бібліотека ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 18 слайдів. – Режим доступу : http://bit.ly/2AiNmCi 

21. Слов’янська писемність від Кирила та Мефодія [Електронний ресурс] : електронна 

виставка / Г. А. Бондар; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 

15 слайдів. – Режим доступу : http://bit.ly/2B8aOaS 

22. Судьба поэта отражать время. Белла Ахмадулина: 80 лет со дня рождения [Електронний 

ресурс] : електронна виставка / І. А. Дремлюга; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова. – Вінниця, 2017. – 15 слайдів. – Режим доступу : http://bit.ly/2kfjLEC 

23. Український просвітитель і релігійний діяч - Петро Могила [Електронний ресурс] : 

електронна виставка / Л. Ф. Лізановська; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 

Вінниця, 2017. – 16 слайдів. – Режим доступу :   http://bit.ly/2jbRbTC 

24. Фронтові дороги лікаря (До 100-річчя від дня народження Кіперман Базі Яківни 

(03.10.1917 – 04.08.2013) [Електронний ресурс] : електронна виставка / О. А. Юрчишина; 

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 18 слайдів. – Режим 

доступу : http://bit.ly/2BaT6mQ 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Priroda.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Petro-Mogila.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Petro-Mogila.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Petro-Mogila.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/FRONTOVI-DOROGI-LIKARYA-KIPERMAN.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/FRONTOVI-DOROGI-LIKARYA-KIPERMAN.pdf


 

25. Эпоха Марка Шагала: 130 лет со дня рождения [Електронний ресурс] : електронна 

виставка / М. П. Димченко; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. 

– 17 слайдів. – Режим доступу : http://bit.ly/2Btlyh2 

 

Робота клубів за інтересами 
 

Клуб інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» 5 років поспіль розвивається на базі 

нашої бібліотеки. Протягом року проведено 19 засідань клубу. Команда «СSS» брала участь 

в інтелектуальних змаганнях і турнірах, отримала призові місця, кубки та грамоти. Своїми 

досягненнями команда в черговий раз довела бажання перемагати та досягати нових вершин. 

Серед низки масових заходів, які проводить бібліотека, відбулося 32 засідання творчого 

об’єднання «Літературна вежа».  

 

Науково-методична робота 
 

Склад обласного методичного об’єднання вузівських бібліотек вищих навчальних 

закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації:  
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

Вінницького національного технічного університету 

Вінницького національного аграрного університету  

Вінницького державного торговельно-економічного інституту 

Донецького національного університету імені Василя Стуса 

Вінницького кооперативного інституту 
 

Питання, які розглядалися на засіданнях ради методичного об’єднання 
 

Захід Виконавець 
 

Засідання 1. 
 

Лютий 
 

1.   Аналіз діяльності бібліотек за 2016р. Головко Н.С. 

2. Обговорення плану  проведення науково-практичної конференції 

«Бібліотека як сервіс очікування користувачів та можливості 

бібліотеки»  

Мельник М. І. 

Директори 

бібліотек ВНЗ 

3. Презентація видання «Портфоліо бібліотекаря – ваша візитна картка»  Мельник М. І. 

4. Інформування про проведення навчання з переходу на таблиці УДК.  Головко Н.С.  



 

5. Участь бібліотек МО в загальноукраїнських заходах з підвищення   

кваліфікації. 

Мельник М. І. 

 

6. Проведення  конкурсу буктрейлерів на художній твір «Літературний 

дивосвіт». 

Мельник М. І. 

7.  Обговорення плану проведення семінару «Кадровий потенціал у 

бібліотечному середовищі». 

Головко Н. С. 

8. Обговорення проведення майстер-класу «Крокуємо в сучасність» Головко Н.С. 

Директори 

бібліотек ВНЗ 

9.  Обговорення проведення лабораторії професійної майстерності з 

обміну досвідом  «Створення профілів науковців» ( з досвіду роботи 

бібліотеки ВДПУ). 

Мельник М. І. 

Головко Н. С. 

Біловус В. С. 

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

бібліотек ВНЗ 
 

Засідання 2. 
 

Грудень 
 

1. Звітність МО про роботу у 2017 році Головко Н. С. 

2. Планування роботи бібліотек ВНЗ на 2018 рік Кравчук Н. М., 

директори 

бібліотек ВНЗ 

3. Підведення підсумків роботи семінару «Кадровий потенціал у 

бібліотечному середовищі» 
Головко Н.С., 

директори 

бібліотек ВНЗ 

4. Обговорення роботи лабораторії професійної майстерності з обміну 

досвідом  «Міжбібліотечне професійне спілкування: співпрацюємо та 

змінюємося разом» 

Головко Н. С. 

5. Стратегічне управління бібліотек ВОНМБ 

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

бібліотек ВНЗ 
 

 

  
  

 

 

 

 

 



 

Заходи методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці 
 

Назва заходу  

 

Тема виступу Місце, дата 

проведення 

Наук.-практ. конф. 

«Бібліотека як сервіс: 

очікування користувачів та 

можливості бібліотеки» 

   

1. Вступне слово  

Кравчук Н. М., директор НБ ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова  
 

2. Сервісна діяльність бібліотеки ВНЗ 

Смотрицька Алла Олександрівна, гол. 

бібліограф бібліотеки ВТЕІ 
 

3. Сучасні аспекти бібліотечного сервісу. 

Обмін досвідом 

Ковалевська Вікторія Анатоліївна, 

методист ІІ кат. бібліотеки ВНАУ 
 

4. Приваблива бібліотека – створення 

комфортного середовища. Обмін досвідом 

Шаповалова Вікторія Юріївна, завідувач 

відділу наукової бібліотеки ВНМУ імені М. І. 

Пирогова 
 

5. Сучасному користувачу – сучасний 

рівень обслуговування 

Назаренко Тетяна Володимирівна, 

бібліотекар бібліотеки ВКІ  
 

6. Соціокультурна діяльність бібліотеки 

ВНЗ: напрями розгортання в 

комунікаційному просторі університету. 

Обмін досвідом 

Чернелівська Тетяна Миколаївна, провідний 

бібліотекар бібліотеки ВДПУ імені Михайла 

Коцюбинського 

7. Інтеграція у віртуальний простір як 

складова успіху наукової бібліотеки 

ВНМУ імені М. І. Пирогова 

Сахарова Марія Петрівна, бібліотекар 

наукової бібліотеки ВНМУ імені М. І. 

Пирогова  
 

8. Онлайнові сервіси університетської 

бібліотеки: стан та перспективи розвитку 

Цвілишена Олена Миколаївна, завідувач 

відділу НТБ ВНТУ. 
 

9. Назарій Давидовський, ієрей, голова 

історичного відділу Вінницької єпархії 

Бібліотека 

ВНМУ, 

25 квітня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Експрес-університет 

«Інформаційне обслуговування: 

трансформація послуг та 

ресурсів». 

 

Тренінг «Наукометрія. Робота з науковцями». 

Борисова Тетяна Олександрівна, завідувач 

відділу електронних ресурсів наукової бібліотеки 

НаУКМА 

 

Наукова 

бібліотека 

ВНТУ, 

24 травня  

Семінар      

  «Кадровий потенціал  

у бібліотечному середовищі» 
 

 
 

 

1. Кадровий стан в бібліотеках 

Вінницького методоб’єднання  

Кравчук Неліна Миколаївна, директор 

наукової бібліотеки ВНМУ імені М. І. 

Пирогова 
 

2. Організація управління сучасною 

бібліотекою ВНЗ 

Притуляк Тетяна Євгенівна, директор 

науково-технічної бібліотеки ВНТУ 
 

3. Японська методика управління 

Кащина Лариса Петрівна, начальник відділу 

організації розвитку та комунікацій 

Торгової промислової палати 
 

4. Кадровий потенціал бібліотеки ВДПУ: 

виклики сьогодення                           

Стопа Ірина Олександрівна, завідувач 

відділу бібліотеки ВДПУ імені Михайла 

Коцюбинського 
 

5. Лідерські компетенції бібліотекарів  

Яворська Тетяна Михайлівна, завідувач  

бібліотеки ВТЕІ 
 

6. Молоді спеціалісти: мотивація та 

стимул 

Сахарова Марія Петрівна, методист 

наукової бібліотеки ВНМУ імені  

М. І. Пирогова 
  

7. Професійна етика та культура 

бібліотечного обслуговування 

Борисова Ольга Савівна, завідувач 

бібліотеки ВКІ 
 

8. Підвищення кваліфікації як 

професійний розвиток бібліотечних 

Бібліотека 

ВДПУ, 

24 жовтня 



 

  

 

працівників  

Дудкевич Наталія Григорівна, в. о. 

директора бібліотеки ВНАУ 
 

9. Основні аспекти діяльності 

Вінницького МО (2015–2017 рр.) 

Кравчук Неліна Миколаївна, директор НБ 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова 
 

10. Атестація бібліотечних працівників як 

метод оцінки кадрового потенціалу 

бібліотеки 

Банкова Наталія Петрівна, методист 1 

категорії НТБ ВНТУ 
 

11. Фаховий портрет бібліотечного 

спеціаліста  

Бондарчук Ярослава Сергіївна, бібліотекар 

ІІ кат. НБ ВНМУ ім. М. І. Пирогова 
 

12. Синдром професійного вигорання 

Щукіна Лариса Борисівна, завідувач сектору 

НБ ВНМУ  ім.М. І. Пирогова 
 

13. Бібліотечний персонал: про що не 

розкаже статистика 

Потоцька Ірина Сергіївна, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри 

медичної психології та психіатрії  

ВНМУ ім. М. І. Пирогова 
 

14. Бібліотека в моєму житті 

Карягіна Наталія Олександрівна,  директор 

бібліотеки ДонНУ  ім. В. Стуса 
 

15. Професійні якості бібліотекаря нової 

формації  

Головко Надія  Сергіївна, гол. бібліотекар 

НБ ВНМУ ім. М. І. Пирогова 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участь у загальнодержавних заходах 

 

№ 

з/п 

 

Назва наукового форуму      

та місце проведення 

 

Тема виступу 

 

Учасник 

 

Термін 

проведення 

1.  5-та  Міжнародна науково-

практична конференція «Наукова 

комунікація в цифрову епоху» 

(м. Київ, наукова бібліотека 

національного університету 

"Києво-Могилянська академія" 

 Сухарєва Л. В. 28-31 

березня 

2017 р. 

2.  Міжнародний форум молодих 

бібліотекарів  «Бібліотека в 

тренді»  

(м. Київ, НТБ ім. Г. І. Денисенко 

НТУ КПІ ім. І. Сікорського) 

 Сахарова М. П. 6-7 квітня 

2017 р. 

3.  Науково-практична конференція 

«Бібліотека як сервіс: очікування 

користувачів та можливості 

бібліотеки»  

(м. Вінниця, НБ ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова) 

 

 

 

1. «Приваблива 

бібліотека – створення 

комфортного 

середовища» 

 

2. «Інтеграція у 

віртуальний простір як 

складова успіху ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова» 

наукової бібліотеки 

Шаповалова В. Ю. 

Сахарова М. П. 

25 квітня 

2017 р. 

4.  ХVІ Міжнародна конференція 

«Медичні бібліотеки як осередки 

збереження та популяризації 

історії культури національної 

пам’яті» (м. Івано-Франківськ, 

бібліотека Івано-Франківського 

національного медичного 

університету)  

 

«Пам’ять університету»   Юрчишина О. А.,  

Біловус Г. А. 

16-18 

 травня 

 2017 р. 

5.  Експрес-університет 

«Інформаційне обслуговування: 

трансформація послуг та ресурсів» 

(м. Вінниця, Вінницький 

національний технічний 

університет) 

 8 24 травня 

2017 р. 

6.  ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Бібліотеки вищих 

навчальних закладів: досвід та 

перспективи» 

(м. Одеса, НБ ОНУ ім. І. І. 

Мечникова) 

 

 Сухарєва Л. В. 

Шаповалова В.Ю. 

19-21 

червня 

2017 р. 



 

7.  VІІІ Львівський міжнародний 

бібліотечний форум (м. Львів, 

Українська бібліотечна асоціація) 

 

 Сахарова М. П. 13-16 

вересня 

2017 р. 

8.  Науково-практична конференція 

«Бібліотека в умовах сучасності і 

конструювання майбутнього» 

 (м. Вінниця, ВОНБ ім. К.А. 

Тімірязєва)  

                                                                       

 

 

 «На дорозі з минулого 

в майбутнє (діяльність 

наукової бібліотеки 

ВНМУ імені М. І. 

Пирогова у відтворенні 

історії медицини краю 

та університету)» 

 

Юрчишина О. А. 12 вересня 

2017р. 

9.  Семінар «Кадровий потенціал у 

бібліотечному середовищі» 

(м. Вінниця, бібліотека 

Вінницького державного 

педагогічного університету) 

 10 24 жовтня 

2017 р. 

10.  Шоста Могилів-Подільська 

науково-краєзнавча конференція 

(м. Могилів-Подільський) 

 

 «Олександр 

Руданський: слід в 

Могилеві-

Подільському» 

Юрчишина О. А. 27–28 

жовтня  

2017 року 

11.  Круглий стіл «Соціальні медіа для 

бібліотек : середовище, ресурс, 

сервіс». 

(м. Харків, Наукова бібліотека 

Харківського національного 

медичного університету) 

 

 «Інтеграція у 

віртуальний простір як 

складова успіху 

наукової бібліотеки ім. 

М. І. Пирогова» 

Сахарова М. П. 31 жовтня 

 2017 року 

12.  Цикл вебінарів від Clarivate 

Analitics 

 Сухарєва Л. В., 

Бондарчук Я. С. 

28-30 

листоп.  

2017 р. 

 

Щорічне видання «Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ 

методичного об’єднання м. Вінниці» висвітлював досягнення та 

нові напрямки в роботі бібліотек, якими живуть бібліотечні 

установи закладів вищої освіти нашого міста.  

В рамках діяльності методичного центру підготовлено третій 

та четвертий випуск дайджесту «Сучасні орієнтири 

університетських бібліотек : досвід роботи 

методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. 

Вінниці», у яких розкрито діяльність 

методичного об’єднання протягом 2017 

року.  Діяльність сучасної бібліотеки ВНЗ 

базується на створенні відкритого, 

доступного, комфортного інтелектуального середовища з широким 

спектром традиційних та інноваційних послуг. Якою хочуть бачити 

читачі бібліотеку ВНМУ у новому приміщенні? Відповідь на це 

питання розкрило методичне видання «Наукова бібліотека ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова. Якою їй бути? : аналіз анкетування», яке підготовлено за результатами 

http://library.vnmu.edu.ua/publications/analiz-diyalnosti-bibliotek-vnz-m-vinnitsi-metod-tsentr-bibliotek-vnz-m-vinnitsi-naukova-biblioteka-vnmu-im-m-i-pirogova-uporyad-n-s-golovko-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-vinnitsya-2017-31s/
http://library.vnmu.edu.ua/publications/analiz-diyalnosti-bibliotek-vnz-m-vinnitsi-metod-tsentr-bibliotek-vnz-m-vinnitsi-naukova-biblioteka-vnmu-im-m-i-pirogova-uporyad-n-s-golovko-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-vinnitsya-2017-31s/
http://bit.ly/2zemJB9
http://bit.ly/2zemJB9
http://bit.ly/2zemJB9
http://bit.ly/2zemJB9
http://library.vnmu.edu.ua/publications/naukova-biblioteka-vnmu-im-m-i-pirogova-yakoyu-yij-buti-analiz-anketuvannya-uklad-m-p-saharova-red-m-i-melnik-nauk-biblioteka-vnmu-im-m-i-pirogova-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-vinnitsya/
http://library.vnmu.edu.ua/publications/naukova-biblioteka-vnmu-im-m-i-pirogova-yakoyu-yij-buti-analiz-anketuvannya-uklad-m-p-saharova-red-m-i-melnik-nauk-biblioteka-vnmu-im-m-i-pirogova-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-vinnitsya/


 

опитування студентів ВНМУ. Аналізуючи проведену роботу, виникла потреба відповісти на 

деякі питання та пропозиції студентів. З цією метою було розроблено 

буклети, які інформують читачів про електронний каталог нашої 

бібліотеки. Ці матеріали були надруковані та розповсюджені на 

абонементах бібліотеки та у соцмережах. На потребу студентів 

розширити інформацію про бібліотеку було вирішено на звороті 

читацького квитка додати QR-код з посиланням на електронний 

каталог  

          Корисними для бібліотечних фахівців є видання серії «На 

допомогу бібліотечному фахівцю» «Списання 

документів у програмі ІРБІС64», де  представлено 

покрокову послідовність списання за різними режимами, формування 

списків книг до актів  та вихідних форм. Наступне видання «Організація 

відкритого доступу до  бібліотечного фонду» відображає узагальнений 

досвід стосовно організації роботи бібліотек в умовах відкритого 

доступу до бібліотечного фонду. 

У методичному посібнику «Інтеграція у 

віртуальний простір як складова успіху наукової 

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова» розглянуті 

основні канали комунікації, через які бібліотека 

може поширювати свій контент, а також на 

прикладі бібліотеки ВНМУ наведено 

статистичні дані різних соціальних мереж із 

висновками щодо подальшого просування 

бібліотеки у віртуальне середовище.  
 

Працівники нашої бібліотеки також вивчали досвід роботи інших 

бібліотек шляхом участі у всеукраїнських, обласних науково-практичних конференціях 

та семінарах. Протягом 2017 року відвідали 

12 наукових заходів, підготували 7 доповідей. 

Зокрема, взяли участь у 16-й  Міжнародній 

науково-практичній конференції «Медичні  

бібліотеки як осередки збереження та 

популяризації історико-культурної 

національної пам’яті» (18-19 травня  2017 

року на базі Івано-Франківського медичного 

університету). У роботі конференції взяли 

участь головний бібліотекар Ольга Юрчишина 

та бібліотекар І категорії Галина Біловус.  

Доповідь О. Юрчишиної «Пам’ять університету» викликала зацікавлення та схвальні відгуки 

учасників конференції. Згідно аналізу краєзнавчої роботи серед медичних бібліотек 

України, бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова – в авангарді цієї сфери діяльності. В 

рамках конференції взяли також участь у науково-практичному семінарі «Краєзнавчі 

електронні ресурси і сервіси». 

        Працівники бібліотеки взяли участь у науково-практичній конференції «Бібліотека в 

умовах сучасності і конструювання майбутнього», присвяченій 110-й річниці заснування 

ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, яка відбулася на базі цієї бібліотеки. О. Юрчишина підготувала 

http://library.vnmu.edu.ua/publications/spisannya-dokumentiv-u-programi-irbis64-metod-rek-uklad-n-v-bojko-v-yu-shapovalova-n-s-golovko-red-m-i-melnik-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-nauk-biblioteka-vnmu-im-m-i-pirogova-vinnitsy/
http://library.vnmu.edu.ua/publications/spisannya-dokumentiv-u-programi-irbis64-metod-rek-uklad-n-v-bojko-v-yu-shapovalova-n-s-golovko-red-m-i-melnik-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-nauk-biblioteka-vnmu-im-m-i-pirogova-vinnitsy/
http://library.vnmu.edu.ua/publications/organizatsiya-vidkritogo-dostupu-do-bibliotechnogo-fondu-metod-rek-uklad-n-p-odintsova-m-i-melnik-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-nauk-biblioteka-vnmu-im-m-i-pirogova-vinnitsya-2017-24-s-se/
http://library.vnmu.edu.ua/publications/organizatsiya-vidkritogo-dostupu-do-bibliotechnogo-fondu-metod-rek-uklad-n-p-odintsova-m-i-melnik-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-nauk-biblioteka-vnmu-im-m-i-pirogova-vinnitsya-2017-24-s-se/
http://library.vnmu.edu.ua/publications/integratsiya-u-virtualnij-prostir-yak-skladova-uspihu-naukovoyi-biblioteki-vnmu-im-m-i-pirogova-metod-rek-uklad-m-p-saharova-red-m-i-melnik-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-naukova-biblioteka-vn/
http://library.vnmu.edu.ua/publications/integratsiya-u-virtualnij-prostir-yak-skladova-uspihu-naukovoyi-biblioteki-vnmu-im-m-i-pirogova-metod-rek-uklad-m-p-saharova-red-m-i-melnik-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-naukova-biblioteka-vn/
http://library.vnmu.edu.ua/publications/integratsiya-u-virtualnij-prostir-yak-skladova-uspihu-naukovoyi-biblioteki-vnmu-im-m-i-pirogova-metod-rek-uklad-m-p-saharova-red-m-i-melnik-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-naukova-biblioteka-vn/


 

доповідь на тему: «На дорозі з минулого в майбутнє (діяльність наукової бібліотеки ВНМУ 

імені М. І. Пирогова у відтворенні історії медицини краю та університету)».  

Краєзнавчі напрацювання О. Юрчишина представляла на Шостій Могилів-

Подільській науково-краєзнавчій конференції, де виступила з доповіддю «Олександр 

Руданський – слід в Могилеві-Подільському».  

Також брали участь у науково-практичних конференціях «Наукова комунікація в 

цифрову епоху» (НаУКМА, 30-31 берез. 2017 р.), та  «Бібліотеки вищих навчальних закладів: 

досвід та перспективи» (НБ Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова, 19-22 

черв. 2017 р.)  

 Однією із сучасних та ефективних форм підвищення кваліфікації бібліотечних 

працівників, які допомагають у формуванні компетентної особистості є участь у конкурсах.  

У рамках конференції «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього» 

(ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) при підведенні підсумків 2-го обласного конкурсу 

рекомендаційних бібліографічних видань «Читацькі студії» у номінації «За науковість» 

Юрчишина О. А. отримала диплом лауреата за біобліографічний покажчик «Ректори ВНМУ 

ім. М І. Пирогова: погляд крізь час (1930-2016)».  

З нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек проведено конкурс буктрейлерів 

«Літературний дивосвіт». Досить активно відгукнулись колеги МО на проведення цього 

заходу. На конкурс було подано 12 конкурсних робіт – майже всі 

бібліотеки представили по декілька робіт як від 

індивідуальних, так і від колективних авторів. 

Фахівці нашої бібліотеки активно долучилися до 

конкурсу буктрейлерів: Бондарчук Я. С. 

підготувала буктрейлер «Крадійка книжок» до 

одноіменної книги М. Зузака, який було  

відзначено в номінації «За оригінальність ідеї та 

розкриття творчого задуму»; буктрейлер «Річка 

Геракліта», створений колективом авторів нашої 

бібліотеки (Сахарова М. П., Димченко М. П., 

Щукіна Л. Б.) зайняв 2 місце;  в номінації «Неординарний 

підхід до популяризації книги» був відзначений буктрейлер на книгу Стівена Кінга  «Метрва 

зона», підготовлений Сахаровою М. П. 

У рамках 16-ї  Міжнародної  науково-

практичної конференції «Медичні  бібліотеки як 

осередки збереження та популяризації історико-

культурної національної пам’яті» взяли участь у 

конкурсі «Українському роду нема переводу». За 

підсумками конкурсу переможцем в  номінації 

«Вироби з природних матеріалів» стала бібліотекар 

І категорії Наталя Бойко, яка була нагороджена 

грамотою та книгою «Старовинні українські узори 

для вишивання хрестом.  Магія візерунка».  Подяку 

за участь в літературному конкурсі отримала завідувач сектору культурно-просвітницької 

роботи Лілія Лізановська.    

        

 

https://www.youtube.com/watch?v=PdT97L_9dG0&index=9&t=22s&list=PLR_APdK9Vn4DQe3IFUiO3u2vsPcT2HmnN
https://www.youtube.com/watch?v=UDs5HJFP41U&index=7&list=PLR_APdK9Vn4DQe3IFUiO3u2vsPcT2HmnN
https://www.youtube.com/watch?v=UDs5HJFP41U&index=7&list=PLR_APdK9Vn4DQe3IFUiO3u2vsPcT2HmnN
https://www.youtube.com/watch?v=XNN-v0WPrRM&index=10&list=PLR_APdK9Vn4DQe3IFUiO3u2vsPcT2HmnN
https://www.youtube.com/watch?v=XNN-v0WPrRM&index=10&list=PLR_APdK9Vn4DQe3IFUiO3u2vsPcT2HmnN


 

 Всі успіхи в роботі бібліотеки досягнуті завдяки наполегливій та кропіткій роботі 

колективу, готовому до вдосконалення та підкорення нових звершень. За професіоналізм, 

активну та творчу позицію працівників бібліотеки з ініціативи дирекції нашої бібліотеки та 

інших організацій були відзначені та нагороджені: 

 

Юрчишина О. А.  Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та 

обласної Ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

особистий внесок у розвиток бібліотечної справи на Вінниччині. 

Мельник М. І.  Почесна грамота ректорату ВНМУ ім. М. І. Пирогова  

Сухарєва Л. В.      Подяка ректорату ВНМУ ім. М. І. Пирогова 

Кирнична М. Я.  Грамота ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини» в номінації  «За значну 

роботу з бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів». 

Лозан Л. В.  Грамота ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини» в номінації  «За 

професіоналізм» 

Наваленко Л. В.  Грамота ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини» в номінації  «За 

відданість бібліотечній справі».   
 

 


