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ЗВІТ 

про роботу бібліотеки 

Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова 

за 2018 рік 

 

Організація обслуговування користувачів 

 Навчальний процес в університеті – це система заходів спрямованих на реалізацію змісту 

освіти відповідно до державних стандартів. Бібліотека є однією з основних ланок в 

забезпеченні освітнього процесу, одним із завдань якої, як і в попередні роки, було 

забезпечення якісного обслуговування  читачів.  

К-ть користувачів за єдиним реєстраційним обліком 12 086 

К-ть користувачів, обслужених всіма структурними 

підрозділами 

32 728 

Кількість відвідувань 362997 

Кількість виданих документів 600 912 

Кількість звернень до веб-ресурсів бібліотеки 25 126 

Кількість проведених масових заходів  136 
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   Обслуговування іноземних студентів здійснювалося на абонементі і читальній залі. 

Читачам пропонувалася література англійською мовою за різними напрямками медицини. І з 

року в рік бажаючих отримати освіту в нашому університеті невпинно зростає. Тим більше, 

що з 2017 р. введено дворівневий набір, відповідно до якого зарахування на навчання 

відбувалося не лише у вересні-листопаді, а й у лютому-березні. Якщо порівняти кількість 

зарахованих англомовних студентів за останні 5 років, то побачимо, що їх кількість зросла 

майже втричі. 
 

 
 

До речі, якщо порахувати у відсотковому еквіваленті, то студентів з Індії на даний час – 

476, тобто 72 % від загальної кількості зарахованих на 1 курс навчання. Студентів з Нігерії – 

43 (6,7 %), з Єгипту – 33 (5 %).  

 

Враховуючи потреби користувачів, з вересня 2018 р. час роботи відділу подовжено до 

20.00, що також сприяло збільшенню кількості відвідувань. 

Завдяки злагодженій співпраці адміністрації університету та бібліотеки 

комплектуванню медичної літератури англійською мовою було приділено значну увагу. Крім 

вітчизняних навчальних документів, отримали 613 примірників сучасної медичної 
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літератури видавництв Elsevier, Churcill Livingstone, CBS, Wolters Kluwer, Springer, Mc-Graw-

Hill, Lippincott, Williams & Wilkins, Oxford University Press та MOSBY. Надходження  

літератури іноземною мовою постійно збільшуються, у 2018 році вони виросли на 22% та 

склали 35% від загальної кількості отриманої літератури. Для підготовки до іспиту 

«Крок» відповідно до міжнародних вимог та світових стандартів придбано літературу 

видавництва Kaplan Medical: First aid for the USMLE Step 1-3: USMLE Step 1, Step 2 CS, Step 

2 CK, Step 3.  Однією з частин ЄДКІ є  іспит з англійської мови професійного спрямування. 

Для цього придбано підручники для вивчення англійської мови «Face2face» різних рівнів 

підготовки – A1-A2, B1, B1+, B2, Complete First B2, Grammar and Vocabulary Practice B1-B2. 

Перелік придбаних видань за 2018 р. представлено на сайті бібліотеки. На 31.12.2018 р. 

активний фонд відділу літератури іноземними мовами складає 20 876 екземплярів.  
 

 

Комплектування та облік фонду 
 

Загальний фонд бібліотеки на 31.12.2018 р. становив 572475 примірників видань 

з різних галузей знань. Література медичної тематики складає 472 410 прим., що становить 

понад 82,5% від загального фонду. Із них наукових видань 214 898 прим. (37,5%) та 

навчальних 190 274 прим. (33%.) Крім того, бібліотека нараховує 105 022 примірників 

періодичних видань. 

Протягом року фонд бібліотеки надійшло 12 272 прим. на суму 4 162 282,95 грн. У 

тому числі згідно плану закупівель за кошти університету (3 987 286,80 грн.) закупили 8694 

примірників видань  

За мовною ознакою кількість видань українською мовою щороку збільшується. У 

2018 р. надходження україномовних видань склали 56%, видань російською мовою – 9%, 

іноземними мовами – 35%.  

У звітному році 80% придбаних документів видані у 2017-2018 роках. З фонду 

бібліотеки вилучено 10475 примірників.  
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Рік  Прим. Сума 

 

ВСЬОГО 

 кошти  

університету 

2014                                Книги:  4190 682 064,00  

877 458,58 Періодичні видання  195 394,58 

2015                                Книги:  4949 956 828,00  

1 124 302,55 Періодичні видання  167 474,55 

2016                                Книги:  4749  1 013 353,24   

1 083 950,19 
Періодичні видання  70 596,95   

2017                                Книги:  11 049 2 995 650,36  

3 091 195,93 
Періодичні видання 176  95 545,57 

2018                                Книги:  8694 3 987 286,80  

4 119 845,44 
Періодичні видання 170  132 558,64 

 

Річні показники надходжень друкованих видань: 
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Бази даних бібліотеки 
 

Електронний каталог є основою інформаційного обслуговування та базовим 

інформаційним продуктом бібліотеки. Він наповнюється з 2002 року і містить 397 486 

записів, що дозволяє читачам працювати з інформаційним контентом бібліотеки цілодобово. 

Основу ЕК бібліотеки склали 7 БД, які протягом року збільшилися на 10348  нових записів.  

 

 

 

 Веб-сайт бібліотеки 

Значну роль у формуванні інформаційної культури відіграє сайт бібліотеки. Тому й 

створювалися всі належні умови, щоб задовольнили інформаційні потреби віддалених 

користувачів.  

За 2018 рік сайт відвідало 11999 осіб, які здійснили 19568 сеансів та переглянули 41082 

сторінки.   
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ТОП -10  сторінок бібліотеки: 

Електронні медичні журнали ( 225 назв) (5599 переглядів) 

Семінари і конференції МО (5342) 

Експрес інформація (4359) 

Електронні виставки бібліотеки (2868) 

Відеоматеріали бібліотеки (2806) 

Інституційний репозиторій ВНМУ (2753) 

Календар знаменних і пам’ятних дат (1888) 

Публікації працівників бібліотеки (1689) 

Віртуальна довідка (1655) 

Методичне об’єднання бібліотек (1347) 
 

 Бібліотека в соціальних мережах 

Бібліотека ВНМУ збільшує свою присутність в соціальних медіа, використовуючи 

соціальні мережі та має бібліотечні сторінки у Фейсбуці, Інстаграм, YouTube, Pinterest для 

розміщення інформації і відеоматеріалів про діяльність бібліотеки та університету.  

На сьогодні сторінка у Фейсбук має 595 постійних підписників, що на 124 більше, 

ніж на початку 2018 року (був 471). 

З кожним днем аудиторія переглядів сторінок зростає. Найпопулярніші дописи : 

 Дата 

публікації 

охоплення 

аудиторії 

поширення вподобання 

Портфоліо 

бібліотеки 

9.10.2018 577 12 34 

ТОП 5 причин 

завітати до 

бібліотеки 

7.11.2018 1366 15 99 

Запрошуємо до залу 

е-інформації 

26.11.2018 1707 20 97 

Зустріч з Михайлом 

Липком 

13.12.2018 955 4 38 

Заняття з 

науковцями в ЗЕІ 

13.11.2018 883 6 66 

 

На  YouTube бібліотека ВНМУ у 

2018 році завантажила 12 власних 

відео, які отримали 904 

перегляди. 

Серед найпопулярніших 

відео – ролик створений до 

конкурсу портфоліо бібліотек 

вищих навчальних закладів м. 

Вінниці «Портфоліо ВНМУ» – 

263 перегляди (опубліковано 28 

вер. 2018 р.) і буктрейлер на 

навчальний посібник професора, 

доктора медичних наук, 

завідувача кафедри медичної 
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реабілітації та медико-соціальної експертизи ВНМУ ім. М. І. Пирогова Колісника Петра 

Федоровича  «Клінічна вертебрологія» – 126 перегляд (опубліковано 9 січ. 2018 р.) 
 

Сторінка бібліотеки в Інстаграм була створена у лютому цього року. На сьогодні 

маємо 247 постійних читачів сторінки, 777 фоловерів.  Створили 44 дописи. Відвідувань 

сторінки – 739. Основний віковий діапазон 18-24 роки – 47%, і 25-34 роки – 35%.  

           

Інституційний репозитарій 
  

  У 2018 році спільно з ЦНІТ університету проведено глобальне редагування 

Інституційного репозиторію: ІР переустановлено на 6 версію Dspace; на головній сторінці 

представлено пакет регламентуючих документів; виведені для перегляду статистичні 

показники; фонди кафедр доповнені окремою колекцією авторефератів дисертацій. На 

сьогодні фонд ІР містить 2985 документів.  

 Інформаційно-бібліографічний відділ наповнює колекцію «Наукова бібліотека» 

публікаціями і виданнями співробітників бібліотеки (46 матеріалів).  

Бібліотека регулярно поповнює окремий фонд «Патенти», заявником і 

патентовласником яких є ВНМУ ім. М. І. Пирогова (1000 патентів). Патенти, власниками 

яких є науковці університету, надходять до даного фонду за згодою авторів-

патентовласників.  

 

Науково-дослідна робота 
 

Одним із найбільш значущих напрямків роботи бібліотеки ВНМУ є науково-дослідна 

робота у вивченні історико-медичного краєзнавства, яка реалізовувалася в проекті 

«Пам’ять університету» (Вінницький медичний інститут в роки Другої світової війни). 

Внаслідок опрацювання фондів архіву складено біографічні довідки на понад 300 

випускників ВНМУ, які перебували на фронтах Другої світової війни. Також проводилося 

дослідження за темами: «Зламані, але нескорені» (викладачі, випускники та студенти ВНМУ 

– жертви політичних репресій тоталітарного режиму), «Історія ВНМУ ім. М. І. Пирогова в 

документах і спогадах», «У бронзі, мармурі й граніті» (фотоматеріали та відомості про 

пам’ятники, меморіальні дошки видатним медикам Вінниччини та науковцям, видатним 

випускникам ВНМУ              ім. М. І. Пирогова), «Літопис випускників» (славетні лікарі-

випускники університету), «Праці вчених ВНМУ». 

Наукове зацікавлення викликали дослідження науково-педагогічної діяльності 

професорів університету різних років, які популяризовані різними формами бібліотечної 

роботи:  

– Савостьянова О. О. (стаття в науковому журналі «Вісник Вінницького національного 

медичного університету»);  

– Жученка П. Г. (відеопрезентація «Професор Жученко: на варті здоров’я матері і 

дитини»);  

– Рудюка М. М. (відеопрезентація «Рудюк Микола Максимович: акушер-гінеколог, 

науковець, педагог»);  

– Ситніка І. А. (відеопрезентація «Ситнік Іван Артемович»); 

– Болярського М. М. (електронна виставка «Боротися до останнього» з нагоди 140 

річниці від дня народження); 

– Сєркова П. М. (електронна виставка «Життя в науці, наука в житті»). 
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Видання «Вінниччина медична: знаменні 

й пам’ятні дати» цьогоріч вийшло у двох 

тематичних випусках: «Вінниччина 

медична – 2019» і «ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова: ювілеї, події, дати – 2019». 

Календар «Вінниччина медична» містить 

матеріали про лікарів і науковців-медиків, 

ювілярів 2019 року: уродженців краю та тих, 

хто тут працював, керівників лікувальних 

закладів, відомих діячів медицини, які 

перебували на Вінниччині; фахівців суміжних з медициною галузей; ювілеї лікувальних, 

оздоровчих, медичних освітніх закладів Вінниччини та інші визначні і пам’ятні дати 

медицини.  

Видання «ВНМУ ім. М. І. Пирогова: ювілеї, події, дати» містить матеріали про науковців 

та випускників ВНМУ – ювілярів 2019 року та визначні події в житті університету.  

 

Підсумовуючи 50-річну публікаційну та видавничу діяльність, 

підготовлено видання «Публікації працівників бібліотеки ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова (1967–2017)», у якому систематизовано бібліографічні 

описи праць різноманітної тематики: статті, доповіді, бібліографічні та 

методичні матеріали, бібліографічні бюлетені, дайджести та інші 

інформаційні видання медичної, літературної, мистецької, бібліотечної 

тематики. Видання містить близько 600 джерел. 
 

Загалом протягом звітного року підготовлено:  

            Статей – 26 

            Видань – 12 

            Виступів на семінарах, конференціях – 16 

 

Видання, інформаційні листи 
 

1. Актуальні аспекти в діяльності бібліотек: сучасний погляд, практичний досвід : матеріали 

науково-практичної конференції (20 березня 2018 р., м. Вінниця) / Бібліотека Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова ; уклад.    М. І. Мельник, відп. за 

вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2018. – 88 с. 

2. Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ м. Вінниці / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, 

бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Н. С. Головко, М. І. Мельник ; відп. за вип. 

Н.  М. Кравчук. – Вінниця, 2018. – 30с. 

3. Бібліокур’єр [Електронний ресурс] : інформ. лист нових надходжень бібліотеки ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова. У 6 вип. / Г. А. Біловус. – Вінниця, 2018. 

4. Біловус Г. А. Кір: симптоми і лікування : рек. список / Г. А. Біловус ; бібліотека ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 3 с. – (На допомогу освітнім програмам). 

5. Вінниччина медична – 2019 : 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. – 

107 с.  

http://library.vnmu.edu.ua/publications/publikatsiyi-pratsivnikiv-biblioteki-vnmu-im-m-i-pirogova-1967-2017-b-ka-vnmu-im-m-i-pirogova-uklad-m-i-melnik-o-v-gorbenko-g-a-bilovus-red-bibliogr-g-a-bilovus-vidp-za-vip-n-m-kr/
http://library.vnmu.edu.ua/publications/publikatsiyi-pratsivnikiv-biblioteki-vnmu-im-m-i-pirogova-1967-2017-b-ka-vnmu-im-m-i-pirogova-uklad-m-i-melnik-o-v-gorbenko-g-a-bilovus-red-bibliogr-g-a-bilovus-vidp-za-vip-n-m-kr/
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6. ВНМУ ім. М. І. Пирогова: ювілеї, події, дати – 2019 : календар знаменних і пам’ятних дат / 

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

– Вінниця : [б. в.], 2017. – 119 с.  

7. Германюк Тамара Андріївна : біобібліогр. покажчик / уклад.: Л. В. Сухарєва, Г. А. Біловус ; 

відп. за вип. Н. М. Кравчук ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 80 с. : 

фот. – (Серія «Вчені нашого університету»).  

8. Публікації працівників бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова (1967–2017) / Б-ка ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова ; уклад.: М. І. Мельник, О. В. Горбенко, Г. А. Біловус ; ред. бібліогр. Г. А. 

Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 84 с. 

9. Сухарєва Л. В. Хвороби серця : рек. список видань / Л. В. Сухарєва ; бібліотека ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 13 с. – (На допомогу освітнім програмам). 

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

метод. об-ня б-к ВНЗ м. Вінниці : дайджест / уклад. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. 

Кравчук. – Вінниця. – 2017. – Вип. 5. – 19 с. – Електрон. вид. – Режим доступу: 

https://bit.ly/2y6vzAc (дата звернення: 09.01.2018), вільний. – Назва з екрана. – (Веб-сайт Б-ки 

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

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

метод. об-ня б-к ВНЗ м. Вінниці : дайджест / уклад. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. 

Кравчук. – Вінниця. – 2017. – Вип. 6. – 16 с. – Електрон. вид. – Режим доступу: 

https://bit.ly/2LxKw3H  (дата звернення: 09.01.2018), вільний. – Назва з екрана. – (Веб-сайт Б-

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

12. Як знайти необхідну інформацію? : [можливості електронного пошуку інформації] : 

презентація / Л. В. Сухарєва ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 2-ге вид. – Вінниця, 

2018. – 11 слайдів. 
 

Тези конференцій 
 

1. Бондарчук Я. С. Ефективні web-комунікації в умовах роботи сучасних університетських 

бібліотек. Чому? Як? Для кого? [Електронний ресурс] / Я. С. Бондарчук // «Комунікативний 

простір сучасної бібліотеки» : матеріали семінару (24 жовтня 2018 р., м. Вінниця). – Назва з 

екрана – Вінниця, 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2z2f9IJ 

2. Бондарчук Я. С. Медійна грамотність в освіті та науці: діалог бібліотекаря & користувача / 

Я. С. Бондарчук // [Матеріали форуму «Фестиваль науки] / ДонНУ ім. В. Стуса. – Вінниця, 

2018.  

3. Головко Н. С. Мова невербального спілкування та вербальні комунікації в бібліотечній 

професії [Електронний ресурс] / Н. С. Головко // «Комунікативний простір сучасної 

бібліотеки» : матеріали семінару (24 жовтня 2018 р., м. Вінниця). – Назва з екрана – Вінниця, 

2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2z2f9IJ 

4. Кокус В. В. Олександр Кривицький – дослідник природи середнього Придністер’я / В. Кокус 

// Перша Ямпільська наук.-краєзнавча конференція, (Ямпіль, 28–29 вересня 2018 р.). – 

Ямпіль ; Вінниця, 2018. – С. 51–55. – Бібліогр. в кінці ст. 

5. Кравчук Н. М. Основна суть комунікатив-ного простору сучасної бібліотеки [Електронний 

ресурс] / Н. М. Кравчук // «Комунікативний простір сучасної бібліотеки» : матеріали 

семінару (24 жовтня 2018 р., м. Вінниця). – Назва з екрана – Вінниця, 2018. – Режим доступу: 

https://bit.ly/2z2f9IJ 
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6. Кравчук Н. М. Фірмовий стиль бібліотеки  [Електронний ресурс] / Н. М. Кравчук // 

«Комунікативний простір сучасної бібліотеки» : матеріали семінару (24 жовтня 2018 р., 

м. Вінниця). – Назва з екрана – Вінниця, 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2z2f9IJ 

7. Кравчук Н. М. Університетська бібліотека як інформаційно-аналітичний сервіс / 

Н. М. Кравчук, В. Ю. Шаповалова // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи 

: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4–6 лип. 2018 р.) / Наук. б-ка ім. 

М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка ; Наук. б-ка ОНУ ім. І. І. Мечникова ; Секція 

унів. б-к УБА ; Електрон. б-ка України «ELibUKR» ; редкол.: Л. Г. Бакуменко [та ін.] ; наук. 

ред. О. О. Сербін ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: А. С. Ложешник, О. С. 

Мурашко. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 80–90. 

8. Лазаренко Т. П. Образ бібліотекаря в художній літературі бібліотеки  [Електронний ресурс] 

/ Т. П. Лазаренко // «Комунікативний простір сучасної бібліотеки» : матеріали семінару (24 

жовтня 2018 р., м. Вінниця). – Назва з екрана – Вінниця, 2018. – Режим доступу:  

https://bit.ly/2OSNUv1 

9. Лозан С. М. Бібліотечне обслуговування англомовних іноземних студентів у ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова «Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, 

сучасність, перспективи» матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів та молодих вчених, (м. Київ, 30-31 травня 2018 р.) / М-во освіти і науки України, 

М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. 

Ярослава Мудрого; [редкол.: С. Х. Литвин (голова) та ін. ; упоряд.: О. М. Збанацька]. –Київ : 

[НАКККіМ], 2018. – С. 129- 131. – – Режим доступу: https://bit.ly/2Uei0I7 (дата звернення: 

4.12.2018), вільний. – Назва з екрана. 

10. Мельник М. І. Розвиток комфортного інформаційно-комунікаційного середовища 

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова / М. І. Мельник // Стратегія розвитку медичних 

бібліотек України: пошук нових форматів : матеріали XVII Міжнародної наук.-практ.конф., 

(Тернопіль ,17-18 травня 2018 року) / Нац. Наук. мед. б-ка України, Б-ка ДВНЗ «Терноп. 

держ. мед. у-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Терноп. Обл. наук. мед. б-ка. – 

Вінниця : Нова Книга, 2018. – С. 80-85. 

11. Обгрунтування доцільності позааудиторних «коворкінг-зустрічей» студентів-інтернів та 

фахівців з питань висвітлення міждисциплінарних тем та принципів доказовості у медицині / 

Сімчук Н. І., Мельник О. О., Савич В. Г., Кравчук Н. М., Марчук О.В., Дмитрієв Д. В., 

Шиманський А. О. // Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих 

медичних навчальних закладах : тези доповідей навч.-метод. конф., 15 лютого 2018 р. – 

Вінниця. – 2018. – С.166–168. 

12. Шаповалова В. Ю. Зміни продиктовані часом: нові ресурси та можливості бібліотеки. 

Обмін досвідом  [Електронний ресурс] / В. Ю. Шаповалова // «Актуальні аспекти 

в діяльності бібліотек: сучасний погляд, практичний досвід» : матеріали наук.-практ. конф. 

(20 березня 2018 р., м. Вінниця). – Назва з екрана – Вінниця, 2018. – Режим доступу: 

https://bit.ly/2y7RbLK (дата звернення: 12.10.2018), вільний. – Назва з екрана. – (Веб-сайт б-

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

13. Юрчишина О. А. Григорій Патрак-Кухаренко: людина зі скрипкою на тлі епохи / О. А. 

Юрчишина // Усна історія: теорія, метод, джерело : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. 24–26 жовт., м. Вінниця / Департамент інформ. діяльності та комунікацій з 

громадськістю Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., 

Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, ГО «Асоц. б-к Вінниччини». – Вінниця, 2018. – С. 139–

143. – Бібліогр. в кінці ст. 
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14. Юрчишина О. А. Краєзнавчі нон-фікшн видання бібліотеки Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова як результат науково-дослідницької діяльності 

[Електронний ресурс] / О. А. Юрчишина // «Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі» : 

матеріали 2-ї наук.-практ. інтернет-конф. (22–29 жовтня 2018 р., м. Харків). – Назва з екрана 

– Харків, 2018. – Режим доступу:   https://bit.ly/2JafY6  (дата звернення: 22.10.2018), вільний. 

– Назва з екрана. – (Веб-сайт наук. б-ки Харків. нац. мед. ун-ту). 

15. Юрчишина О. А. Краєзнавча діяльність бібліотеки ВНМУ у відтворенні історичної пам’яті 

про університет. Обмін досвідом  [Електронний ресурс] / О. А. Юрчишина // «Актуальні 

аспекти в діяльності бібліотек: сучасний погляд, практичний досвід» : матеріали наук.-

практ.конф. (20 березня 2018 р., м. Вінниця). – Назва з екрана – Вінниця, 2018. – Режим 

доступу: https://bit.ly/2y7RbLK (дата звернення: 12.10.2018), вільний. – Назва з екрана. – 

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

16. Юрчишина О. А. Видатні лікарі та діячі медицини Ямпільщини / О. Юрчишина // Перша 

Ямпільська науково-краєзнавча конференція, (Ямпіль, 28–29 вересня 2018 р.). – Ямпіль ; 

Вінниця, 2018. – С. 261–265. – Бібліогр. в кінці ст.  
 

Статті 
 

1. Гулик І. В. Принципи меритократії в бібліотеці / І. В. Гулик // Бібліотечний форум: історія, 

теорія і практика. – 2018. – № 3. – С.7-8. 

2. Душа у магії слова [стаття про бібліотекаря Лізановську Л.] / [Мельник М. І.] // Наші 

новини. – 2018. –16 березня (вип. 16). – С. 8. 

3. Кокус В. В. Перший завідувач кафедри біології Вінницького медичного інституту 

О. О. Савостьянов: ботанічні екскурсії і не тільки… / В. В. Кокус // Вісник Вінницького нац. 

мед. ун-ту. – 2018. – Т. 22, № 3. – С. 572–576. – Бібліогр.: в кінці ст. 

4. Кравчук Н. М. Завершуємо будівництво бібліотеки університету: від зародження ідеї до її 
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форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 42. 

6. Лізановська Л. Ф. «Ти наше диво калинове, кохана українська мова» / Л. Ф. Лізановська // 
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8. Лізановська Л. Ф. Мамине подвір’я. Травневий дощ. Солдатові. Незбагненна жінка  / Л. Ф.  
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творів / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад. О. М. Кірішева. – Київ , 2018. – С. 36–38. 

9. Літературна вежа : вірші  / [Б-ка ВНМУ ім. М.І. Пирогова] // Молодий медик. – 2018. – № 1. 
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10. Лозан Л. В, Лозан С. М. Впровадження УДК в бібліотеках / Л. В. Лозан, С. М. Лозан // 
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об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці : дайджест. – 2018. – Вип. 6. – С. 7. : Режим доступу: 
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С. Руданського в Україні ] / О. Юрчишина // Кримська світлиця. – 2018. – 23 лют. : фот. – 

Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID==19716. 

23. Юрчишина О. На честь Степана Руданського / О. Юрчишина // Слово просвіти. – 2018. – 

1–7 берез. (№ 9).  – С. 8 : фот. 

24.  Юрчишина О. Степан Руданський: символ українства, апостол нації / О. Юрчишина // 

Нація і держава. – 2018. – Лют. (№ 2). – С. 7 : фот.  

25. Юрчишина О. Юлія Грош – фундаторка єдиного у світі музею лікаря й поета Степана 

Руданського : [про Юлію Всеволодівну Грош – лауреата премії С. Руданського, краєзнавця, 

засновницю та першого директора єдиного музею Степана Руданського в с. Хомутинці 

Калинівського району] / О. Юрчишина // Вінницька газета.  – 2018. – 5 січ. (№ 2). – С. 10 : 

фот.  

26. Щукіна Л. Б. Сектор рідкісних книг та рукописів презентує / Л. Б. Щукіна // Сучасні 

орієнтири університетських бібліотек: досвід роботи методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. 

Вінниці : дайджест. – 2018. – Вип. 6. – С. 5-6. : Режим доступу: https://bit.ly/2LxKw3H 
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Відео-роботи 
 

Із розвитком інформаційних технологій набули популярності відеопрезентації, 

буктрейлери та відео. 
 

1. Гулик І. В. «Реабілітовані історією. Вінницька область» [Електронний ресурс] : [буктрейлер 

на одноімен. кн.] / Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; І. В. Гулик // YouTube : [веб-сервіс]. 

– Вінниця, 2018. – Електрон. відеодані. – Режим доступу: https://bit.ly/2Bs3W7G (дата 

звернення: 8.10.2018), вільний. – Назва з екрана. 

2. Сахарова М. П. Іван Артемович Ситнік [Відео] / М. П. Сахарова ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова. – Вінниця, 2018. – Розмір 174 Mb, 04:08 хв. – Режим доступу: 

http://library.vnmu.edu.ua/videomateriali-biblioteki/ 

3. Гулик І. В., Юрчишина О. А., Кокус В. В. «Рудюк Микола Максимович: акушер-гінеколог, 

науковець, педагог (1951-2008)» [Відео] / І. В. Гулик, О. А. Юрчишина, В. В. Кокус ; 

бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова : Вінниця, 2018. – Розмір 52 Mb, 03:00 хв. – Режим 

доступу: http://library.vnmu.edu.ua/videomateriali-biblioteki/ 

4. Юрчишина О. А. Професор Жученко П. Г. : на варті здоров’я матері і дитини [Відео] / О. А.  

Юрчишина; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – Розмір 337 Mb, 05:01 хв. 

– Режим доступу: http://library.vnmu.edu.ua/videomateriali-biblioteki/ 

5. Бібліотека ВНМУ – terra nova [Відео] : портфоліо бібліотеки / голов. реж. Л. В. Сухарєва ; 

брали участь: Я. С. Бондарчук, І. В. Гулик, В. Ю. Шаповалова ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова. – Вінниця, 2018. – Розмір 334 Mb, 08:17 хв. – Режим доступу: https://bit.ly/2zzuoJu 

6. «.. шлях до власного щастя» [Електронний ресурс] : [буктрейлер на книги Генрі Марша] / 

Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; І. В. Гулик // YouTube : [веб-сервіс]. – Вінниця, 2018. – 

Електрон. відеодані. – Режим доступу: https://bit.ly/2rQgajV (дата звернення: 8.10.2018), 

вільний. – Назва з екрана. 

 

ІХ. Науково-методична робота 
 

Протягом року робота бібліотек методичного 

об’єднання (МО) спрямована на організацію заходів 

з підвищення ефективності бібліотечного 

обслуговування, виявлення та розповсюдження 

кращого досвіду, удосконалення бібліотечних 

процесів, складання технологічної документації, 

вивчення та впровадження інновацій в роботу 

бібліотек методичного об’єднання.  
 

До складу обласного методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти навчальних 

ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації входять шість бібліотек ЗВО та одна бібліотека інституту:  

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 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/metod.-rada.jpg


14 

 

 

Питання, які розглядалися на засіданнях ради методичного об’єднання 
 

Захід Виконавець 
 

Засідання 1. 
 

Лютий 
 

1.   Аналіз діяльності бібліотек за 2017р. Головко Н.С. 

2. Обговорення плану  проведення науково-практичної конференції 

«Актуальні аспекти в діяльності бібліотек: сучасний погляд, 

практичний досвід» 

Кравчук Н. М., 

Директори бібліотек 

ЗВО 

3. Обговорено та затверджено «Положення про конкурс портфоліо 

бібліотеки» 

Кравчук Н. М., 

Директори бібліотек  

4. Заплановано тренінг   «Проектна та грантова діяльність бібліотек» НБ ВНТУ  

5. Участь бібліотек МО в загальноукраїнських заходах з підвищення   

кваліфікації. 

Кравчук Н.  М. 

 

6.  Обговорення плану проведення семінару «Кадровий потенціал у 

бібліотечному середовищі». 

Головко Н. С. 

7. Обговорення проведення науково-практичних тренінгів «Школи 

медіаграмотності» 

Кравчук Н. М., 

Директори бібліотек  

8. Розгляд питань, які потребують спільного узгодження і  вирішення. Директори бібліотек  
 

Засідання 2. 

Травень 
 

1. Підведення підсумків проведення наук.-практ. конф. «Нові аспекти в 

діяльності бібліотек: сучасний погляд, практичний досвід» 

Кравчук Н.М. 

Директори б-к МО  

2. Підготовка до проведення Експрес-університету: «Наукове 

опрацювання інформаційних ресурсів: сучасні підходи та перспективи 

розвитку» за темою «Бібліотеки ВНЗ на шляху впровадження УДК»  

Кравчук Н.М. 

Директори б-к МО 

3. Обговорення роботи  тренінгів: 

-  з практичної медіа грамотності; 

-  по створенню проектів 

Кравчук Н.М. 

Директори б-к МО 

4. Підготовка до проведення семінару «Комунікативний простір сучасної 

бібліотеки» 

Головко Н.С. 

Директори б-к МО 

5. Електронна бібліографія: сутність та специфіка Сухарєва Л. В. 

6. Аналітико-синтетична обробка ресурсів локального та віддаленого 

доступів 

Кравчук Н.М. 

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

Засідання 3. 
 

Листопад 

1. Звітність МО про роботу у 2018 році Кравчук Н. М., 

2. Планування роботи бібліотек ВНЗ на 2019 рік Кравчук Н. М., 

директори бібліотек  

3. Підведення підсумків роботи семінару «Комунікативний простір 

сучасної бібліотеки» 

Бондарчук Я. С., 

директори бібліотек 

ЗВО 

4. Обговорення роботи лабораторії професійної майстерності з обміну 

досвідом  «Міжбібліотечне професійне спілкування: співпрацюємо та 

змінюємося разом» 

Бондарчук Я. С. 

директори бібліотек 

ЗВО 

5. Розгляд питань, які потребують спільного   узгодження і вирішення. Директори бібліотек 

ЗВО 
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На базі бібліотеки ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова за участю бібліотечної 

спільноти бібліотек закладів вищої освіти 

м. Вінниці 20 березня відбулась науково-

практична конференція «Актуальні 

аспекти в діяльності бібліотек: 

сучасний погляд, практичний досвід».  

  

З метою вдосконалення 

професійних компетентностей, 

оволодіння та готовності до оновлення знань в галузі інформаційно-комунікаційних 

технологій та професійної освіти 24 жовтня на базі бібліотеки ВНТЕІ для бібліотечної 

спільноти ЗВО м. Вінниці проведено семінар «Комунікаційний простір сучасної 

бібліотеки». Учасники заходу  змістовно висвітили актуальні питання діяльності  бібліотек, 

представили нові ідеї, спрямовані на модернізацію роботи, поділилися досвідом 

впровадження  інформаційно-комунікаційних технологій як важливого ресурсу для потреб 

сучасного користувача. Проведений захід засвідчив необхідність зростання професійної 

компетентності бібліотекарів та зацікавленість у створенні для молоді комфортного 

інформаційного середовища у сучасній бібліотеці. 
 

Серед бібліотек закладів вищої освіти набула актуальності і така форма навчання 

бібліотечних працівників як експрес-університет. Протягом звітного року на тему 

«Наукове опрацювання інформаційних ресурсів: сучасні підходи та перспективи 

розвитку» проведено 2 заняття:  

- тренінг «Особливості систематизації документів за таблицями УДК» проведено 24 

травня на базі бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського для бібліотек МО ЗВО. Своїм досвідом роботи з впровадження 

УДК у бібліотеці ВДПУ поділилась головний бібліотекар Зарванська Ірина Василівна. В 

процесі роботи відбулось жваве обговорення практичних питань з переводу 

бібліотечного фонду на таблиці УДК, до якого приєднались колеги з усіх бібліотек та 

поділились  власними напрацюваннями. 

- професійний діалог «Організація роботи з 

електронними ресурсами в бібліотеці». 

проведено  20 листопада 2018 р. на базі 

бібліотеки Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. Сьогодні 

робота сучасного бібліотечного працівника 

потребує навиків широкого спектру знань, що 

дозволять адаптуватися до світу інформаційних 

технологій. Про практичну ефективність заходу 

свідчить вирішення низки важливих питань, які стосуються електронних ресурсів 

бібліотеки, зокрема їх обліку. Було відзначено актуальність та цінність наявності різних 

електронних ресурсів задля розвитку електронної наукової комунікації та науки в 

цілому.  

- тренінг «Проектна та грантова діяльність бібліотек» 27 лютого 2018 р. на базі НТБ 

ВНТУ для працівників бібліотек ЗВО провела Коваленко О. О., доцент кафедри 

http://library.vnmu.edu.ua/conferences/aktualni-aspekti-v-diyalnosti-bibliotek-suchasnij-poglyad-praktichnij-dosvid/
http://library.vnmu.edu.ua/conferences/aktualni-aspekti-v-diyalnosti-bibliotek-suchasnij-poglyad-praktichnij-dosvid/
http://library.vnmu.edu.ua/conferences/aktualni-aspekti-v-diyalnosti-bibliotek-suchasnij-poglyad-praktichnij-dosvid/
http://library.vnmu.edu.ua/conferences/komunikatsijnij-prostir-suchasnoyi-biblioteki-seminar/
http://library.vnmu.edu.ua/conferences/komunikatsijnij-prostir-suchasnoyi-biblioteki-seminar/
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програмного забезпечення ВНТУ. Тренер поділилась своїм 

власним досвідом написання проектів і, зокрема, звернула увагу на 

основних складових успішного проекту серед яких: вираженість 

ідеї та плану, наявність гарної команди, часу і звісно бюджету.  
 

В  рамках навчальної та методичної роботи Методичного центру 

бібліотек ЗВО м. Вінниці у бібліотеці Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова протягом квітня проведено 

науково-практичний тренінг «Школи медіаграмотності» (4 

заняття). Тема медійної грамотності і інформаційної безпеки є досить актуальною для 

працівників бібліотек. Під час занять розглянуто навики роботи з інформацією, визначено 

основні правила медійної грамотності, розкрито суть інформаційної маніпуляції, рівні та 

прийоми маніпулювання. По завершенню курсу занять всі учасники отримали сертифікати. 
 

Підвищенню кваліфікації працівників бібліотек ЗВО у 2018 році сприяли наступні заходи: 
 

Заходи методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці 

Назва заходу  

 

Тема виступу Місце, дата 

проведення 

Наук.-практ. конф. 

«Актуальні аспекти  

в діяльності бібліотек: 

сучасний погляд, практичний 

досвід»  

1. Вступне слово  

Кравчук Неліна Миколаївна, директор НБ 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова  
 

2. Бібліотеки – перезавантаження  

Карягіна Наталія Олександрівна, директор 

наукової бібліотеки ДонНУ імені В. Стуса 
 

3. Формування фонду на сучасному етапі. 

Обмін досвідом  

Денисюк Ганна Анатоліївна, завідувач 

відділу маркетингу бібліотеки ВТЕІ 
 

4. Впровадження УДК у бібліотеці ВНАУ. 

Обмін досвідом  

Дудкевич Наталія Григорівна, в. о. 

директора бібліотеки ВНАУ 
 

5. Інформаційне забезпечення науки ВНЗ 

– стратегічна складова діяльності 

університетської бібліотеки Обмін 

досвідом  

Криштафович Лілія Анасівна, головний 

бібліограф НТБ ВНТУ  
 

6. Краєзнавча діяльність бібліотеки 

ВНМУ у відтворенні історичної пам’яті 

про університет. Обмін досвідом  

Юрчишина Ольга Анатоліївна, головний 

бібліотекар наукової бібліотеки ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова  
 

Бібліотека 

ВНМУ, 

20 березня 
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7. Інновації в культурно-просвітницькій 

роботі – важлива складова моделі 

сучасної бібліотеки закладу вищої освіти. 

Обмін досвідом  

П’ятак Олена Анатоліївна, головний 

бібліотекар відділу обслуговування 

бібліотеки ВДПУ імені Михайла 

Коцюбинського  
 

8. Професійна етика та культура 

бібліотечного обслуговування  

Борисова Ольга Савівна, завідувач 

бібліотеки ВКІ 
 

9. Зміни продиктовані часом: нові ресурси 

та можливості бібліотеки. Обмін досвідом  

Шаповалова Вікторія Юріївна, заст. 

директора наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. 

І. Пирогова  
 

10. Основні напрями видавничої 

діяльності видавництва «Кондор»  

Циганко Володимир Петрович, директор 

видавництва «Кондор»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар      

«Комунікативний простір 

сучасної бібліотеки» 

 

1.Основна суть комунікаційного простору 

сучасної бібліотеки. 

1.Фірмовий стиль сучасної бібліотеки. 

Кравчук Неліна Миколаївна, директор 

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова 
 

 2. Мова невербального спілкування та 

вербальна комунікація в бібліотечній 

професії. 

Головко Надія Сергіївна, головний 

бібліотекар  ВНМУ ім. М. І. Пирогова 

Відеопрезентація “Комунікаційна 

компетентність бібліотекаря крізь призму 

читацького бачення” 
 

 3. Корпоративна культура бібліотеки як 

умова формування її іміджу та 

забезпечення якісних бібліотечних послуг. 

Білоус Валентина Степанівна, директор 

бібліотеки ВДПУ імені Михайла 

Коцюбинського 
 

 4. Організація комунікаційного простору 

сучасної бібліотеки. Обмін досвідом 

Бібліотека 

ВТЕІ, 

24 жовтня 
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Крючкова Ірина Сергіївна, завідувач відділу 

обслуговування бібліотеки ВНАУ 
 

 5. Комунікативний простір як фактор 

трансформації бібліотеки ВТЕІ КНТЕУ. 

Обмін досвідом 

 Чорна Тетяна Іванівна, бібліотекар І  

категорії бібліотеки ВТЕІ КНТЕУ 
 

 6. Комунікаційна функція бібліотеки 

ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. 

Обмін досвідом 

Коношевська Тетяна Василівна, провідний 

бібліограф бібліотеки ВДПУ імені Михайла 

Коцюбинського 
 

 7. Ефективні web-комунікації в умовах 

роботи сучасних університетських 

бібліотек. Чому? Як? Для кого? 

 Бондарчук Ярослава Сергіївна, завідувач 

науково-методичного відділу бібліотеки 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова 
 

  8.  Образ бібліотекаря в художній 

літературі. 

Лазаренко Тетяна Петрівна, головний 

бібліотекар бібліотеки ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сторінках щорічного видання «Аналіз діяльності бібліотек 

ЗВО методичного об’єднання м. Вінниці» висвітлено роботу 

бібліотек МО, їх досягнення і основні напрямки роботи, над якими 

працювали протягом року. Колеги можуть порівняти основні 

показники роботи бібліотечних установ.  

Протягом року було підготовлено п’ятий 

та шостий випуск дайджесту «Сучасні 

орієнтири університетських бібліотек: 

досвід роботи методичного об’єднання 

бібліотек ЗВО м. Вінниці», таким чином 

співробітники бібліотек мають змогу ознайомитися з новими 

здобутками  у роботі бібліотек МО.  

 

file:///C:/Users/lib20/Desktop/ibrary.vnmu.edu.ua/publications/analiz-diyalnosti-bibliotek-vnz-m-vinnitsi-metod-tsentr-bibliotek-vnz-m-vinnitsi-biblioteka-vnmu-im-m-i-pirogova-uporyad-n-s-golovko-m-i-melnik-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-vinnitsya-2018/
file:///C:/Users/lib20/Desktop/ibrary.vnmu.edu.ua/publications/analiz-diyalnosti-bibliotek-vnz-m-vinnitsi-metod-tsentr-bibliotek-vnz-m-vinnitsi-biblioteka-vnmu-im-m-i-pirogova-uporyad-n-s-golovko-m-i-melnik-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-vinnitsya-2018/
http://library.vnmu.edu.ua/publications/suchasni-oriyentiri-universitetskih-bibliotek-dosvid-roboti-metodichnogo-ob-yednannya-bibliotek-vnz-m-vinnitsi-dajdzhest-2018-vip-5-19-s/
http://library.vnmu.edu.ua/publications/11-suchasni-oriyentiri-universitetskih-bibliotek-elektronnij-resurs-dosvid-roboti-metod-ob-nya-b-k-vnz-m-vinnitsi-dajdzhest-uklad-m-i-melnik-vidp-za-vip-n-m-kravchuk-vinnitsya-2017-vip-6/
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Видання матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні 

аспекти в діяльності бібліотек: сучасний погляд, практичний 

досвід» розкриває сучасний стан, практичний досвід та наукові 

здобутки бібліотек ЗВО м. Вінниці.   
 

Підтримується гарна традиція проведення конкурсів серед 

бібліотек МО. З нагоди 

Всеукраїнського Дня бібліотек 

проведено  відеоконкурс  «Портфоліо 

бібліотеки». Основними завданнями 

конкурсу було: представити  перспективні напрямки розвитку 

бібліотечної діяльності, популяризувати здобутки бібліотек 

та поширити кращі нововведення, виявити досвід кращих 

бібліотек, які ефективно використовують різноманітні форми 

і методи роботи, стимулювати творчу ініціативу та фахову майстерність бібліотечних 

працівників. На конкурс було подано 5 робіт, які були об’єктивно оцінені членами 

незалежного журі, до складу якого увійшли  колеги  з ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, обласної 

бібліотеки для юнацтва та  ЦБС. За підсумками конкурсу, перше місце виборола науково-

технічна бібліотека ВНТУ, друге – здобули бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова і ВНАУ  і 

третє – бібліотеки ВДПУ і ВТЕІ.   

 

З 1 січня 2018 року відбулися значні зміни в структурі бібліотеки та введено новий 

штатний розпис. 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR_APdK9Vn4Apy5VTq7MJq_2WfjjwcfM6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLR_APdK9Vn4Apy5VTq7MJq_2WfjjwcfM6
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Участь у загальнодержавних заходах 
 

№ 

з/п 

Назва наукового форуму 

та місце проведення 

Учасник Термін 

проведення 

1. 2. Семінар «Мобільні технології в обслуговуванні користувачів 

бібліотек» 

(м. Київ, НБ національного університету "Києво-Могилянська 

академія" 

1 28 лютого 

2018 р. 

2. 3. Наук.-практ. семінар «Медіаграмотність у сучасному 

суспільстві».  

(м. Київ, Державна бібліотека України для юнацтва) 

1 14-15 березня 

2018 р. 

3. 4. 6-та  Міжнар. наук.-практ. конф. «Наукова комунікація в 

цифрову епоху» 

(м. Київ, НБ національного університету "Києво-Могилянська 

академія" 

2 29-30 березня 

2018 р. 

4. 6. Міжнародна наук.-практ. конф. «Стратегія розвитку медичних 

бібліотек України: пошук нових форматів» (м. Тернопіль, 

бібліотека Тернопільського державного медичного 

університету ім. І. Я. Горбачевського)  

Доповідь: 

1. «Розвиток комфортного інформаційно-комунікаційного 

середовища бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова» 

  

2 17-18 травня 

2018 р. 

5. 7. Наук. конф. професорсько-викладацького складу, наукових 

працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками 

науково-дослідницької роботи за період 2017-2018 рр. (м. 

Вінниця, бібліотека Донецького національного університету 

імені Василя Стуса) 

 Доповідь: 

Медійна грамотність в освіті та науці: діалог бібліотекаря & 

користувача 

 

2 17 травня 

2018 

6. 9. ІV Всеукраїнська наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Інформаційна діяльність, 

документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, 

перспективи» (м. Київ, Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв,   Національна бібліотека України імені 

Ярослава Мудрого) 

Доповідь: 

 1.«Бібліотечне обслуговування англомовних іноземних 

студентів у ВНМУ ім. М. І. Пирогова» 

 30-31 травня 

2018 р. 

7. 10. III Міжнародна наук.-практ. конф. «Бібліотеки закладів вищої 

освіти: досвід та перспективи» 

(м. Одеса, НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова) 

Доповідь: 

"Університетська бібліотека як інформаційно-аналітичний 

сервіс" 

 

2 4 - 6 липня 

2018 р. 

8. 11. Тренінг «Творча лабораторія майбутнього журналіста»  

(м. Вінниця, ВОНБУ ім. К. А. Тімірязєва) 

2 11 липня  

2018 р 
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Для опанування навиків тележурналістики у ВОУНБ ім К.А. Тімірязєва в Інформаційно-

ресурсному центрі «Вікно в Америку» вперше відбувся тренінг «Творча лабораторія майбутнього 

журналіста», в якому взяли участь наші колеги Біловус Г. А. та Кудраш Т. В. Захід відбувся спільно 

з викладачами  кафедри журналістики ДонНУ імені Василя Стуса, які поділились своїм досвідом у 

сфері тележурналістики і корисними порадами зі створення новин, репортажів, інтерв'ю тощо.  

Тренінг допоміг їм опанувати чимало необхідних фотокореспонденту функцій, пізнати можливості, 

що приховує в собі фотоапарат. 

 9. 12. IX Львівський міжнародний бібліотечний форум (м. Львів, 

Українська бібліотечна асоціація) 

 

 

 

2 18-22 вересня 

2018 р. 

 Кравчук Н. М. та Головко Н. С. брали участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції 

з актуальних проблем розвитку бібліотечної справи «Бібліотек@ – творимо свободу». Зокрема, 

долучились до дискусії секцій «Академічна свобода та академічна доброчесність» та «Свобода 

обирати: медійна грамотність». Організовано змістовне дозвілля, незабутніми були публічні зустрічі 

зі знаковими особами, цікаві професійні екскурсії, брали участь у вуличних акціях, презентаціях 

книг. 

 10. 13. 2-га наук.-практ. інтернет-конф. «Бібліотеки і суспільство: 

рух у часі та просторі» 

Доповідь:  
«Краєзнавчі нон-фікшн видання бібліотеки Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова як 

результат науково-дослідницької діяльності». 

 

23 22-29 жовтня 

2018 р. 

Вже стало традицією участь та колективне обговорення щорічної інтернет-конференції, що 

відбувається на базі наукової бібліотеки ХНМУ. Працівники бібліотеки акцентують увагу на 

важливих моментах роботи інших бібліотек, вивчають їх досвід тощо. Доповідь О. Юрчишиної 

викликала неабияке зацікавлення та обговорення серед бібліотечної спільноти України 

(213 переглядів, 15 коментарів). 

 11. 15. 6-та Міжнародна наук.-практ. конф. «Усна історія: теорія, 

метод, джерело» 

(м. Вінниця, ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) 

Доповідь: 

«Григорій Патрак-Кухаренко: людина зі скрипкою на тлі 

епохи». 

5 24-26 жовтня 

2018 р. 

Конференція була організована у рамках реалізації в області  проекту по збереженню усної 

історії «Голоси живої історії», який впроваджується громадською організацією «Асоціація бібліотек 

Вінниччини». 25 жовтня 2018 р. на базі Тульчинської центральної районної бібліотеки відбулось 

виїзне засідання VI Міжнародної науково-практичної конференції. Завідувач сектору краєзнавчих 

видань Ольга Юрчишина представила бібліотеку ВНМУ. В основу її доповіді лягли матеріали бесід 

із Г. Патрак-Кухаренком, заслуженим працівником культури України, знаним на Вінниччині і в 

Україні композитором, хоровим диригентом,  патріотом, ветеран українського національно-

визвольного руху під проводом ОУН-УПА. Був незаконно репресованим. Один із ініціаторів  

Всеукраїнського свята сатири і гумору імені Степана Руданського.  

12. 16. Перша Ямпільська науково-краєзнавча конференція  

(м. Ямпіль, районний будинок культури) 

Доповідь: 

1. «Видатні лікарі та діячі медицини Ямпільщини» 

2. «Олександр Кривицький – дослідник природи середнього  

 Придністер’я». 

2 28–29 вересня 

2018 р. 
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Доповіді увійшли до збірки матеріалів конференції. У своєму виступі 

Олександр Петрович Реєнт, доктор історичних наук, професор, заступник 

директора Інституту історії України НАН України, голова Національної 

Спілки краєзнавців України сказав: «Висловлюю щиру подяку всім, хто 

займається благодатною справою – досліджує історію населених пунктів, 

свої родоводи, збирає по крупинках, систематизує та оприлюднює 

інформацію про видатних людей, уродженців краю, та тих, чиї життя і 

діяльність пов’язані з Поділлям… Вивчення проблем локальної історії – 

вагомий внесок у розвиток краєзнавчого руху, оскільки питання, які 

розглядаються на конференції про комплексне дослідження краю                       

(м. Ямполя, Ямпільського району) мають важливе значення для 

формування національної самосвідомості та історичної пам’яті нашого народу». 

 
13. 18. «Школа бібліотечного журналіста» (Харківська державна 

наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, наукова бібліотека 

ХНМУ) 

2 27-30 

листопада 

2018 р. 

Працівники бібліотеки Бондарчук Я. С. та Гулик І. В. в «Школі бібліотечного журналіста»  

опанували важливі для професійного росту питання:  

- жанри бібліотечної журналістики; 

- бібліотека та соціальні медіа: стратегія просування; 

- теоретичні основи редагування та деякі практичні 

рекомендації; 

- техніки креативного письма: практичні поради з написання 

якісних текстів; 

- як зробити гарний фоторепортаж. 

 
14. 19. Міжнар. наук.-практ. конф. «Культура і мистецтво: сучасний 

науковий вимір» (м. Київ, Міністерство культури України 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв) 

Доповідь: 

1. «Сучасна університетська бібліотека – заклад комфортного 

обслуговування користувачів» 

1 6-7 грудня 

 2018 р. 

 

Культурно-просвітницька робота 
 

Культурно-просвітницька діяльність бібліотеки є відображення стану зовнішнього та 

внутрішнього комунікаційного простору. Загалом працівниками структурних підрозділів 

було підготовлено та представлено 90 тематичних виставок і відкритих переглядів, у тому 

числі 58 віртуальних виставок та інформаційних повідомлень. 

 

Електронні виставки 
 

1. Боротися до останнього: до 140-річчя від дня народження професора М. М. Болярського 

(1878-1939) [Електронний ресурс] : електронна виставка / В. В. Кокус ; бібліотека ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 20 слайдів. – Режим доступу : https://bit.ly/2FlA7I5 

2. Докторські дисертації лікарів, уроджених в Україні (кінець 19 – початок 20 ст.) 

[Електронний ресурс] : електронна виставка / Л. Б. Щукіна ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова. – Вінниця, 2018. – 12 слайдів. – Режим доступу :  https://bit.ly/2SQF7HF 
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3. Савостьянов Олександр Олександрович (1871–1947) – перший завідувач кафедри медичної 

біології ВНМУ ім. М. І. Пирогова [Електронний ресурс] : електронна виставка / В. В. 

Кокус ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 19 слайдів. – Режим 

доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Savostyanov.pdf  

4. Рятівник людства : до 130-річчя від дня народження Зельмана - Абрахама Ваксмана 

[Електронний ресурс] : електронна виставка / Г. А. Біловус ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова. – Вінниця, 2018. – 11 слайдів. – Режим доступу : https://bit.ly/2sl7fXU 

5. Ті, що пройшли крізь вогонь: викладачі, співробітники, випускники й студенти 

Вінницького медичного інституту в Другій світовій війні (1939-1945 рр.) [Електронний 

ресурс] : електронна виставка / О. А. Юрчишина ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 

Вінниця, 2018. – 34 слайди. – Режим доступу : https://bit.ly/2zY1RyB 

6. Професор П. Г. Жученко: на варті здоров’я матері й дитини [Електронний ресурс] : 

електронна виставка / О. А. Юрчишина ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 

2018. – 31 слайд. – Режим доступу :  https://bit.ly/2D2G0aD 

7. “Над білим янголом скорботи- незгасний духу смолоскип” (24 листопада День пам’яті 

жертв голодоморів та політичних репресій) [Електронний ресурс] : електронна виставка / 

Г. А. Бондар ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 14 слайдів. – Режим 

доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Golodomor.pdf  

8. Козацькому роду нема переводу (14 жовтня - День Українського козацтва) [Електронний 

ресурс] : електронна виставка / О. В. Горбенко ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 

Вінниця, 2018. – 15 слайдів. – Режим доступу : https://bit.ly/2VK15xU 

9. Україна - єдина на великій землі (до Дня незалежності України) [Електронний ресурс] : 

електронна виставка / О. Р. Іванчук ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 

2018. – 19 слайдів. – Режим доступу : https://bit.ly/2M38vIn 

10. “Собор душі Олеся Гончара” (до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара 

українського письменника, громадського діяча) [Електронний ресурс] : електронна 

виставка / Г. В. Стороженко ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 15 

слайдів. – Режим доступу : https://bit.ly/2sllSdX 

11. Поезія – це діамант, величиною в слово (До Всесвітнього дня поезії) [Електронний 

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

Вінниця, 2018. – 18 слайдів. – Режим доступу : https://bit.ly/2M9EuGU 

12. “Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття…” [Електронний ресурс] : електронна виставка / 

М. І. Кравцова ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 22 слайди. – 

Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/T.-G.-SHevchenko.pdf 

13. Яке прекрасне рідне слово! Воно – не світ, а всі світи (до Міжнародного дня рідної мови) 

[Електронний ресурс] : електронна виставка / В. В. Кокус ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова. – Вінниця, 2018. – 17 слайдів. – Режим доступу : https://bit.ly/2AJxTON 

14. Іменем Майдану: пам’яті Героїв Небесної Сотні [Електронний ресурс] : електронна 

виставка / Л. Ф. Лізановська ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 16 

слайдів. – Режим доступу : https://bit.ly/2H5qNtp 

15. Учасник бою під Крутами – фундатор краєзнавства Вінниччини [Електронний ресурс] : 

електронна виставка / М. І. Мельник ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 

2018. – 21 слайд. – Режим доступу : https://bit.ly/2D4oKlp 

16. На п’єдесталі страждань (до 80-річчя від дня народження Василя Стуса) [Електронний 

ресурс] : електронна виставка / М. І. Кравцова ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 

Вінниця, 2018. – 13 слайдів. – Режим доступу : https://bit.ly/2RkSLGu 
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4.7. Робота клубів за інтересами 
 

Особлива роль бібліотеки полягає в організації інтелектуального спілкування, 

створення доброзичливої атмосфери, яка б сприяла формуванню навичок громадської 

діяльності, можливості емоційного та психологічного розвантаження. Для студентської 

молоді клуби за інтересами особливо корисні тим, що сприяють розкриттю та формуванню 

особистості, створюють умови для самовираження та самоутвердження.  

У відділі культурно-просвітницької роботи частими гостями є творча студія «Вежа», 

гурток польської мови, клуб любителів художнього читання, клуб «Що? Де? Коли?». Можна 

відвідати змістовні, захоплюючі та пізнавальні лекції в рамках освітнього проекту «Доктор 

Думає». Тут з задоволенням проводять формальні і неформальні зустрічі різні молодіжні 

організації університету: Студентська Рада ВНМУ, Студентське наукове товариство, UMSA, 

UTA, Progress, Комітет військових волонтерів. У відділі часто проводять різноманітні 

презентації, творчі вечори дискусії, засідання, тематичні тренінги та семінари на професійну 

медичну тематику. До зустрічей долучаються студенти 1-6 курсів, інтерни, науковці 

університету.  

 

Другий рік поспіль щотижня продуктивно та успішно студенти спілкуються з 

досвідченими фахівцями та проводять дискусії на різні теми в рамках коворкінгу «Доктор 

Думає». Протягом року відбулося 37 заходів і тематика їх надзвичайно різноманітна. 

Зокрема, «Структурно-функціональна організація організму та основи клінічного мислення», 

«Когнітивні помилки», «Клінічне обстеження дихальної системи», «Міжнародні проекти: 

твої можливості» та ін. На щотижневі зібрання працівники бібліотеки готують книжкові 

виставки відповідно до тематики засідань. 
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Творча студія «Вежа» вже давно започаткувала традицію творчих вечорів і 

продовжувала дивувати літературно-мистецькими заходами, презентаціями, усними 

журналами.  

Усі проведені заходи були спрямовані на розкриття творчого потенціалу особистості та 

реалізовані у представлених літературно-мистецьких заходах: «Вечорниці у світлиці» – 

театралізована  літературно-музична  композиція;  «Герої не вмирають… Просто йдуть» – 

вечір пам’яті, присвячений Героям Небесної Сотні; «Біль, мужність, героїзм» – літературна 

година про поезію Майдану; «Рідна мово моя, пелюсткова, ти у серці народу живеш!» – 

літературно-музичний вечір; «Калейдоскоп студентського життя» – вечір випускників 

творчого об’єднання  «Вежа».  

 

Шістнадцятирічна діяльність «Клуб любителів художньої літератури направлена на 

розширення і збагачення духовного кругозору читачів. Завдяки справжнім цінителям книги 

фонд «Клубу» систематично поповнюється літературними новинками та нараховує 4434 

видання. Протягом року в «Клуб» надійшло 129 видань. Студенти-медики систематично 

цікавилися новинками творів медичної тематики, адже ця тематика їм надзвичайно близька 

та через засоби художнього слова  сприяє підвищенню професійного рівня майбутнього 

лікаря.  

З початком нового 2018-2019  навчального року при бібліотеці продовжив роботу 

гурток польської мови – усі охочі до вивчення мови долучилися до занять, які проводяться 

один раз на тиждень у вечірній час. Під час навчання використовуються різні підходи: 

читання, розмовна мова, написання диктантів, аудіювання та ін. До проведення занять 

залучаються носії польської мови – студенти з Польщі, які навчаються в університеті. Крім 

того, члени гуртка мають можливість познайомитись з культурою, історією, народними 

традиціями та звичаями сусідньої країни. Від початку навчання відбулося 13 занять, які 

відвідали 63 студенти. 

 У стінах бібліотеки зручно і комфортно проводити 

тренувальні заняття університетському клубу 

інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», який 6 років 

поспіль розвивається на базі нашої бібліотеки. Протягом 

року провели 17 засідань клубу та  брали участь в 

інтелектуальних змаганнях і турнірах, отримали призові 

місця, кубки та грамоти. Арсенал нагород у 2018 році 

поповнили Кубок Чемпіонів «Ерудит квартет – 2018», 

«Студентська Ліга – 2018». 

 

 

 

 

Арсенал нагород 2018 року 
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У червні з нагоди Дня медичного працівника відзначено грамотами та подяками 

університету з виплатою грошових премій: 

Лазаренко Т. П.   Почесна грамота ректорату ВНМУ ім. М. І. Пирогова 

 

Бондарчук Я. С.  Подяка ректорату ВНМУ ім. М. І. Пирогова  

 

Шпукал М. І. Подяка ректорату ВНМУ ім. М. І. Пирогова      

 
 

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек  ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини» відзначила: 

Гулик І. В.  Грамота ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини» в номінації   «За 

впровадження новітніх інформаційних технологій та проектну 

діяльність»  
Заяць А. В. Грамота ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини» в номінації  «За 

значну роботу з бібліотечно-інформаційного обслуговування 

користувачів». 

Біловус Г. А.      Грамота ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини» в номінації   «За 

професіоналізм» 

Старчеус Г. М.   Грамота ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини» в номінації  «За 

відданість бібліотечній справі».    
 

У результаті роботи, що проводилась в бібліотеці протягом 2018 року, вдалося 

покращити імідж бібліотеки, матеріально-технічну базу відділів; оновити фонд; залучити до 

бібліотеки нових користувачів, покращити якість їх обслуговування; упровадити нові методи 

роботи з користувачами; розширити доступ до електронних ресурсів; підвищити рівень 

інформаційної грамотності користувачів та професійної кваліфікації бібліотекарів.  

Вперше за багато років бібліотека стала місцем, де водночас поєднується цілковита 

тиша і спокій, творче спілкування, наукові дискусії та активний відпочинок.  

 

 


