Звіт
про роботу наукової бібліотеки
Вінницького національного медичного
університету імені М. І. Пирогова
за 2015 рік
(Тези)
Пріоритети наукової бібліотеки полягали в забезпеченні доступу користувачів до науковоосвітніх ресурсів, збереженні інформаційного потенціалу, впровадженні сучасних інформаційних
послуг, організації дозвілля студентської молоді, підтримання статусу методичного центру в
співтоваристві бібліотек ВНЗ м. Вінниці.

Користувачі бібліотеки
До послуг читачів 4 абонементи (наукової, навчальної, художньої літератури та літератури
іноземними мовами), 3 читальні зали на 500 посадкових місць, 3 філії і 2 пункти видачі.
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Іноземні студенти
Уже дванадцятий рік поспіль у нашому університеті навчаються студенти із 65 країн світу.
Найбільша кількість студентів з Нігерії, Єгипту, Йорданії, Індії. Із них 70% студентів за першим
разом підтверджують отриманий диплом нашого університету у своїх країнах, що свідчить про
рівень навчання в нашому університеті.
Загальна кількість студентів, які навчаються англійською мовою – 1200 осіб.

Комплектування та облік фонду
На 01.01.2016 року загальний фонд бібліотеки нараховує 561 745 пр.,
в т. ч. рідкісний фонд бібліотеки складає 3209 пр.,
обмінний фонд – 397 пр.
Приріст бібліотечного фонду становить 950 пр.
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Бази даних бібліотеки

Веб-сайт бібліотеки
У
2015
році
розроблена нова версія
сайту бібліотеки, яка
включала новий дизайн
та нове ядро системи
управління контентом.
З 1 жовтня новий
сайт був розвернутий на
сервері університету.
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Рейтинг популярності сайту серед користувачів зростав.
Кількість відвідувань складало: 2014 р. – 63 415,
2015 р. – 79 605 (старий сайт 57 712 + новий сайт 21 893)

Сторінки бібліотеки представлені в соціальних мережах «Facebook», «ВКонтакті»

VIII. Науково-дослідна робота
Медичне краєзнавство Вінниччини
Продовжувався збір матеріалів про співробітників та студентів ВНМУ – учасників
Другої світової війни, в результаті якого зібрано більше 300 біографій, 100 фотоматеріалів.
Віднайдені також матеріали про воєнний період діяльності інституту, студентський рух 1941-1942
рр. у Вінниці, про деяких професорів, які працювали У ВНМУ ім. М.І. Пирогова до початку
Великої Вітчизняної війни.
Продовжувалася робота з пошуку інформації про випускників ВНМУ: заслужених лікарів
України, науковців, керівників медичних та оздоровчих закладів, талановитих лікарів.
Проведено дослідження про медиків – поетів, фольклористів, краєзнавців, які
прославили наш край не лише своєю професійною діяльністю, але й зробили певний внесок в
розвиток культури Вінниччини.
В рамках бібліографічного дослідження «Наукові праці вчених ВНМУ ім. М.І.
Пирогова за 1921–2011 рр.» протягом року зібрано близько 436 праць за 1960-1990 роки. Таким
чином формується колекція праць вчених університету.
Започаткована наукова робота на тему: «У бронзі і граніті» (пам’ятники, меморіальні
дошки видатним медикам Вінниччини та науковцям ВНМУ ім. М.І. Пирогова).
До 100-річчя заснування університету і бібліотеки готується нарис з історії бібліотеки.
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8.1. Перелік видань та публікацій
Інформаційному забезпеченню навчального та наукового процесів сприяла видавнича
діяльність бібліотеки – було підготовлено видання різноманітного характеру та тематики. Статті
співробітників бібліотеки регулярно публікувалися в пресі. Виступи й доповіді про досвід роботи
з різних напрямків діяльності з цікавістю сприймався як на регіональних так і на всеукраїнських
конференціях.
Протягом 2015 року працівники бібліотеки підготували:
Статті: 29 (28 надруковано, 1 подано до друку)
Видання: 21
Участь у роботі конференцій, семінарів: 11
Організація семінарів, конференцій – 1
Виступи на семінарах, конференціях –13

Репертуар видань
1. Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ м. Вінниці / упоряд. Н. С. Головко ; відп. за вип. Н. М.
Кравчук. – Вінниця, 2015. – 16 с.
2. Бібліографічне оформлення списків літератури : метод. вказівки / Наукова бібліотека ВНМУ
ім. М. І. Пирогова ; уклад. Л. В. Сухарєва. – 2-ге вид., доповн. і перероб. - Вінниця, 2015. – 8 с. ;
Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/scientist/bibliografichnyj-opysliteratury/
3. Великий рід Великої Людини : до 200-річчя від дня народження Т. Г.
Шевченка : ілюстрований альбом / уклад. М. І. Мельник. – Вінниця, 2015.
– 103 с.
4. Вінниччина медична – 2016 : календар знаменних і пам’ятних дат /
ВНМУ ім. М. І. Пирогова, наукова бібліотека ; уклад. О. А. Юрчишина. –
Вінниця, 2015. – 132 с.
5. Дайджест грантових можливостей для молоді / ред.: М. П. Сахарова, Н.
М. Кравчук ; Наукова бібліотека ВНМУ імені М. І. Пирогова. – 2015. –
№ 1. – 4 с. ; № 2. – 3 с. ; № 3. – 4 с. – Режим доступу :
http://library.vnmu.edu.ua/ekspres-informatsiya/
6. Етико-моральний аспект культури бібліотечного обслуговування :
метод. рек. / уклад.: М. П. Сахарова, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М.
Кравчук. – Вінниця, 2015. – 32 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному
фахівцю»).
7. Кривешко Т. П. Аналіз книгозабезпеченості студентів англомовної
форми навчання / Т. П. Кривешко. – Вінниця, 2015. – 8 с.
8. Лікар Йосип Ролле – краєзнавець, історик, письменник : реком. список
літератури / ВНМУ ім. М. І. Пирогова, наукова бібліотека ; уклад. О. А.
Юрчишина. – Вінниця, 2015. – 16 с.
9. Медицина катастроф сьогодні : реком. список літератури / ВНМУ ім.
М. І. Пирогова, наукова бібліотека ; уклад. А. В. Заяць. – Вінниця, 2015. –
8 с.
10. Медичне право : реком. список літератури / ВНМУ ім. М. І. Пирогова,
наукова бібліотека ; уклад. Г. М. Старчеус. – Вінниця, 2015. – 12 с.
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11. Ми змінюємося [Відео] : [переможець конкурсу в номінації «Ми змінюємося! Бібліотека –
зона впровадження інформаційних технологій»] / наукова бібліотека
ВНМУ ; керівник Л. В. Сухарєва. – Вінниця, 2015.
12. Перелік українських та іноземних періодичних видань з медицини, які
входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of
Science / упоряд. Л. В. Сухарєва. – Вінниця, 2015. – 40 с.
13. Пухлик Борис Михайлович : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня
народж. / уклад.: Л. В. Сухарєва, А. Є. Богомолов ; відп. за вип. Н. М.
Кравчук. – Вінниця, 2015. – 76 с. : фото. – (Серія «Вчені нашого
університету»).
14. Ректори ВНМУ ім. М. І. Пирогова: погляд крізь час (1930-2015) :
біобібліографічний покажчик / наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І.
Пирогова ; уклад. О. А. Юрчишина ; відп. за видання Н. М. Кравчук. –
Вінниця, 2016. – 58 с.
15. Синдром емоційного вигорання : реком. список літератури / ВНМУ ім.
М. І. Пирогова, наукова бібліотека ; уклад. Л. В. Сухарєва. – Вінниця,
2015. – 10 с.
16. Соціальні мережі в роботі бібліотек : метод. рек. / метод. центр бібліотек
ВНЗ м. Вінниці, наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. М.
П. Сахарова ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 28 с.
17. Сучасні орієнтири університетських бібліотек : дайджест / уклад. Н. С.
Головко ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 40 с.
18. Форми і методи роботи з читачами: як привернути увагу до бібліотеки :
метод. рек. / уклад. М. І. Мельник, Н. С. Головко, О. В. Горбенко ; відп. за
вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 20 с. – (Серія «На допомогу
бібліотечному фахівцю»).
19. Фридерик Шопен : до 205-річчя від дня народження Ф. Шопена :
ілюстрований альбом українською, англійською, польською мовами /
уклад. М. І. Мельник, Т. П. Кривешко. – Вінниця, 2015. – 64 с.
20. Підготовлено до друку спільно з Національною науковою медичною бібліотекою України
біобібліографічний посібник «Микола Іванович Пирогов: крізь час і плин століть (18101881)», до якого увійшло понад 3000 джерел.

Тези конференцій
21. Головко Н. С. Етико-моральний аспект культури бібліотечного обслуговування //
Інформаційна діяльність бібліотек ВНЗ у роботі зі студентською молоддю : матеріали наук.практ. конф., (Вінниця, 28 квіт. 2015 р.). – Вінниця, 2015. – С. 46- 52.
22. Кравчук Н. М. Від оновлення знань – до професіоналізму // Бібліотеки ВНЗ України у
процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизацію суспільства
[Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. конф., (Івано-Франківськ, 16-19 червня 2015 р.)
/ наук.-техн. б-ка Івано-Франківського нац. ун-ту нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 1
електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з титулу.
23. Кравчук Н. М. Інформаційне середовище бібліотеки в контексті сучасних потреб освіти і
науки // Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій : матеріали наук.практ. конф. з міжнар. участю, (Чернівці, 14-15 трав. 2015 р.) / МОЗ України, наук. б-ка
Буковинського держ. мед. ун-ту. – Чернівці, 2015. – С. 83-87.
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24. Кравчук Н. М. Наукова діяльність бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб
університету // Бібліотеки і суспільство: рух у часі і просторі : матеріали наук.-практ. інтернетконф., (Харків, 5-12 жовтня 2015 р.) / наукова бібліотека ХНМУ. – Харків, 2015. – С.96-100.
25. Мельник М. І. Бібліотека – осередок освіти і розвитку // Бібліотеки ВНЗ України у процесі
імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства [Електронний ресурс] :
матеріали наук.-практ. конф., (Івано-Франківськ, 16-19 черв. 2015 р.) . / наук.-техн. б-ка ІваноФранківського нац. ун-ту нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – Назва з титулу.
26. Мельник М. І. Візитна картка бібліотеки: культурно-дозвіллєва робота зі студентською
молоддю в науковій бібліотеці ВНМУ ім. М. І. Пирогова // Інформаційна діяльність бібліотек
ВНЗ у роботі зі студентською молоддю : матеріали наук.-практ. конф., (Вінниця, 28 квіт. 2015
р.). – Вінниця, 2015. – С. 25-34.
27. Сахарова М. П. Спілкування через соціальні мережі як один із видів роботи зі студентською
молоддю в науковій бібліотеці ВНМУ ім. М. І. Пирогова // Інформаційна діяльність бібліотек
ВНЗ у роботі зі студентською молоддю : матеріали наук.-практ. конф., (Вінниця, 28 квіт. 2015
р.). – Вінниця, 2015. – С. 43-46.

Виступи не опубліковані
28. Кравчук Н. М. Методична робота бібліотек ВНЗ м. Вінниці в контексті традиційних та
сучасних тенденцій (ІІІ бібліотечний форум до Всеукр. дня бібліотек, ВОУНБ ім. К. А.
Тімірязєва).
29. Кравчук Н. М. Діяльність бібліотеки на допомогу навчальному та науковому процесам
ВНМУ ім. М. І. Пирогова (Вчена рада ВНМУ)
30. Кравчук Н. М. Інформаційне середовище бібліотеки в контексті сучасних потреб освіти і
науки (Курси підвищення кваліфікації, НАККіМ)
31. Кравчук Н. М. Наукова діяльність як складова перспективного розвитку бібліотек
Вінницького методоб’єднання (Семінар-нарада директорів бібліотек ВНЗ Київського
зонального методичного об'єднання «Еволюційний поступ бібліотек ВНЗ у світлі модернізації
вищої освіти», м. Київ)
32. Гулик І. В. Використання режимів статистичного обліку
АБІС ІРБІС у практиці
обслуговування бібліотеки ВНМУ (Семінар «Статистика бібліотечних процесів», Б-ка ВТЕІ)
33. Шаповалова В. Ю. Адаптація АБІС ІРБІС до вимог статистичного обліку (Семінар
«Статистика бібліотечних процесів», Б-ка ВТЕІ)

Статті
34. Гулик І. В. Бібліотека – храм // Бібліотека(р) – це звучить гордо: прозова та поетична
творчість працівників медичних бібліотек України / Нац. наук. мед. б-ка України ; упоряд. О.
М. Кірішева. – Київ, 2015. – С. 48.
35. Іванчук О. Р. Библиотекарь – это звучит гордо // Бібліотека(р) – це звучить гордо: прозова та
поетична творчість працівників медичних бібліотек України / Нац. наук. мед. б-ка України ;
упоряд. О. М. Кірішева. – Київ, 2015. – С. 32-33.
36. Кравчук Н. М. 30 років служіння своїй справі // Бібліотечна планета. – 2015. – С. 40–41.
37. Кравчук Н. М. З вдячністю вклоняємося Лесі Іванівні Шпукал // Молодий медик. – 2015. – №
5. – С. 8.
38. Кравчук Н. М. Подарунок долі // Бібліотека(р) – це звучить гордо: прозова та поетична
творчість працівників медичних бібліотек України / Нац. наук. мед. б-ка України ; упоряд. О.
М. Кірішева. – Київ, 2015. – С. 6-9.
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39. Кривешко Т. П. Бібліотека ВНМУ – пристань молодих та креативних // Наші новини :
бюлетень. – 2015. – 28 грудня. (Вип. 13). – С. 8. – Режим доступу :
http://abv.vn.ua/Files/downloads/вип_13_druk.pdf
40. Кривешко Т. П. Найрозумніші інтелектуали Вінниччини навчаються у ВНМУ // Молодий
медик. – 2015. – № 6. – С. 3.
41. Лізановська Л.Ф. Я поспішаю… // Бібліотека(р) – це звучить гордо: прозова та поетична
творчість працівників медичних бібліотек України / Нац. наук. мед. б-ка України ; упоряд. О.
М. Кірішева. – Київ, 2015. – С. 9-13.
42. Мельник М. І. 2014 рік оголошено в Україні Роком Тараса Шевченка // Наші новини :
бюлетень. – 2014. – 19 грудня. (Вип. 11). – С. 3. – Режим доступу :
http://abv.vn.ua/Files/downloads/вип_11_druk.pdf
43. Мельник М. І. Життя з «тавром» // Бібліотека(р) – це звучить гордо: прозова та поетична
творчість працівників медичних бібліотек України / Нац. наук. мед. б-ка України ; упоряд. О.
М. Кірішева. – Київ, 2015. – С. 33-38.
44. Мельник О. П., Нікітюк О.П. Бібліотека звучить гордо… // Бібліотека(р) – це звучить гордо:
прозова та поетична творчість працівників медичних бібліотек України / Нац. наук. мед. б-ка
України ; упоряд. О. М. Кірішева. – Київ, 2015. – С. 30-32.
45. Одінцова Н. П., Мельник М. І. Іменини бібліотечної родини // Молодий медик. – 2015. – №
5. – С. 3.
46. Стороженко Г. В. Народознавчий куточок // Сучасні орієнтири університетських бібліотек :
(досвід роботи методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м.Вінниці). – Вінниця. – 2015. – С. 15.
47. Юрчишина О. Відкрито меморіальну дошку Степанові Руданському / О. Юрчишина //
Прапор перемоги. – 2015. – 28 серп. (№ ). – С. 3.
48. Юрчишина О. Вшанували пам’ять Степана Руданського : [у с. Хомутинці Калинівського
району Вінницької області відбулося вшанування пам'яті видатного письменника Степана
Руданського] / О. Юрчишина // Літературна Україна. – 2015. – 12 лют. (№ 7). – С. 3 : фот. ;
Кримська світлиця. – 2015. – 30 січ. (№ 5). – С. 3.
49. Юрчишина О. «І я знов живий світ оглядую…» : [про презентацію книжки про лікаря і
поета С. Руданського в музеї М. Коцюбинського у Вінниці] / О. Юрчишина // Кримська
світлиця. – 2015. – 22 трав. (№ 21).
50. Юрчишина О. «І я знов живий світ оглядую...» : презентація книги про лікаря й поета
С. Руданського [в музеї М. Коцюбинського у Вінниці] / О. Юрчишина // Наші новини :
бюлетень. – 2015. – 7 серп. (Вип. 12). – С. 16–18. – Режим доступу :
http://abv.vn.ua/Filedownloads/dbg_12_druk.pdf.
51. Юрчишина О. А. Краєзнавча діяльність бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова // Сучасні
орієнтири університетських бібліотек : (досвід роботи методичного обєднання бібліотек ВНЗ
м. Вінниці). – Вінниця. – 2015. – С. 9.
52. Юрчишина О. А. Поет і лікар. Із когорти нескорених: відкрито меморіальну дошку великому
українцеві Степанові Руданському // Нація і держава. – 2015. – 3-10 верес.(№35/36). – С. 9.
53. Юрчишина О. А. Степан Руданський, незабутній поет і лікар: у Кам’янці-Подільському
відкрито меморіальну дошку великому українцю // Українське слово. – 2015. – 9-15 верес.
(№36). – С. 16.
54. Юрчишина О. А. У Кам’янці-Подільському відкрито меморіальну дошку поетові й лікарю
Степанові Руданському / О. Юрчишина // Кримська світлиця. – 2015. – 4 верес. (№ 36).
55. Юрчишина О. Мандрівка до Буші – свято для душі – надана до друку в бюлетень «Наші
новини» (Подано до друку).
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IX. Науково-методична робота
9.1. Робота бібліотеки як методичного центру бібліотек ВНЗ
До складу Вінницького обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації входять шість бібліотек ВНЗ та одна бібліотека інституту:
Вінницького національного медичного університету ім. 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
Вінницького кооперативного інституту
До складу МО приєдналась бібліотека
Донецького національного університету, яка внесла
свої нові бачення щодо розвитку вузівських
бібліотек.

Питання, які розглядалися на засіданнях ради методичного об’єднання:
1. Аналіз діяльності бібліотек МО за 2015 рік.
2. Обговорення проведення експрес-університету «Інвентаризація фонду: порядок
проведення та оформлення документів».
3. Участь бібліотек МО в загальноукраїнських заходах з підвищення кваліфікації.
4. Обговорення нових стандартів: ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис скорочення
слів і словосполучень українською мовою» та ДСТУ 7448:2013 «Терміни та
визначення понять».
5. Обговорення і затвердження «Інструкції з обліку електронних документів».
6. Узгодженння плану проведення майстер-класу «Крокуємо в сучасність» стосовно
освоєння сучасних технологій в бібліотеках ВНЗ м. Вінниці та «Бібліотечна
журналістика».
7. Підготовка до конференції «Інформаційна діяльність бібліотекк ВНЗ в роботі зі
студентською молоддю».
8. Обмін досвідом «Створення інституційного репозитарію».
9. Інформація про участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях медичних
та педагогічних бібліотек, що проходили в м. Чернівці та Миколаєві
10. Планування діяльності МО на 2016 р.: узгодження тем конференції та семінару, а
також проведення інтернет-конференції
11. Обговорення заповнення звітових форм нових статистичних таблиць.
12. Інформація про проведення повторної атестації працівників науково-технічної
бібліотеки ВНТУ.
13. Обговорення видання дайджесту «Сучасні орієнтири університетських бібліотек»
(досвід роботи бібліотек Вінницького методоб’єднання) в іншому форматі.
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Заходи методичного об’єднання бібліотек
вищих навчальних закладів м. Вінниці
Назва заходу
Науково-практична
конференція
«Інформаційна діяльність
бібліотек ВНЗ в роботі зі
студентською молоддю»

Тема виступу
1. Вступне слово.
Кравчук Неліна Миколаївна, директор наукової
бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2. Інформаційно-масова діяльність в умовах
сучасного суспільства знань.
Остапчук Ірина Іванівна, бібліограф І категорії
бібліотеки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського
3. Інноваційні аспекти культурнопросвітницької діяльності бібліотеки вищого
навчального закладу.
Крисько Наталія Миколаївна, зав. сектору
бібліотеки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського
4. Візитна картка бібліотеки: культурнодозвіллєва робота зі студентською молоддю в
науковій бібліотеці ВНМУ імені М.І.
Пирогова.
Мельник Майя Ігорівна, заст. директора
наукової бібліотеки ВНМУ імені М.І. Пирогова
5. Сучасні аспекти культурно-просвітницької
та виховної роботи бібліотеки ВТЕІ КНТЕУ.
Літвінова Олена Євгеніївна, головний
бібліотекар бібліотеки ВТЕІ КНТЕУ
1. 6. Інформаційна культура в бібліотеці
ВНАУ: практичний підхід.
Латуша Наталія Миколаївна, головний
бібліотекар бібліотеки ВНАУ
7.Бібліотечно-інформаційне забезпечення
самостійної роботи студентів інституту.
Вергелес Алла Василівна, бібліотекар ІІ
категорії бібліотеки ВКІ
8. Сайт науково-технічної бібліотеки ВНТУ
як інформаційний ресурс забезпечення
якісної освіти та науки в університеті.
Андронік Людмила Дмитрівна, головний
бібліотекар бібліотеки НТБ ВНТУ
Желюк Лариса Михайлівна, бібліотекар І
категорії бібліотеки НТБ ВНТУ
9. Спілкування через соціальні мережі як
один із видів роботи зі студентською молоддю
в бібліотеці ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Сахарова Марія Петрівна, бібліотекар наукової
бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова
10. Етико-моральний аспект культури
бібліотечного обслуговування.
Головко Надія Сергіївна, головний бібліотекар
наукової бібліотеки ВНМУ імені М.І. Пирогова

Місце, дата
проведення
Бібліотека
ВНМУ,
28 квітня
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Експрес-університет
"Інвентаризація фонду:
порядок проведення та
оформлення документів"

Семінар
«Статистика бібліотечних
процесів»

1. Організація проведення інвентаризації
бібліотечного фонду в науковій бібліотеці
ВНТУ
Притуляк Т.Є., директор наукової бібліотеки
ВНТУ
2. З досвіду проведеної роботи по перевірці
фонду у відділі навчальної літератури
Суровенко А.М., завідувач відділу навчальної
літератури науково-технічної бібліотеки ВНТУ
3. Власний досвід переобліку фонду у
бібліотеці ВТЕІ
Кличко А.М., завідувач відділу маркенингу
бібліотеки ВТЕІ
4.Переваги проведення інвентаризації фонду
в автоматизованому режимі
Шаповалова В. Ю., завідувач відділу наукової
бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова

1. Вступне слово.
Кравчук Неліна Миколаївна, директор
бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2. Сучасна організація статистики в Україні.
Анісімова Анна Володимирівна, викладач
кафедри статистики ДНУ
2. Використання АБІС «УФД Бібліотека» для
статистичної звітності НТБ ВНТУ.
Суровенко Ганна Федорівна, зав. відділу
обслуговування навчальною літературою НТБ
ВНТУ
Миронюк Ольга Леонтіївна, інженер І кат. НТБ
ВНТУ
3. Окремі аспекти обліку бібліотечних
процесів у бібліотеці ВТЕІ КНТЕУ. Яворська
Тетяна Михайлівна, завідувач бібліотеки ВТЕІ
КНТЕУ
4. Адаптація АБІС ІРБІС до вимог
статистичного обліку.
Шаповалова Вікторія Юріївна, зав. відділу
автоматизації бібліотеки ВНМУ ім.
М.І.Пирогова
1. 5. Використання режимів статистичного
обліку
АБІС
ІРБІС
у
практиці
обслуговування бібліотеки ВНМУ.
Гулик Інна Вікторівна, зав. сектору бібліотеки
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
2. 6. Бібліотека ВДПУ в глобальному
інформаційному
просторі:
особливості
формування, статистика та облік інтернетресурсів.

Науковотехнічна
бібліотека
ВНТУ,
25 квітня

Бібліотека
ВТЕІ
КНТЕУ,
27 жовтня
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Тукало Олена Михайлівна, бібліотекар І кат.
бібліотеки ВДПУ імені Михайла
Коцюбинського.
7. Статистичні дані по персоналу бібліотеки
(кадрова статистика). Обмін досвідом.
Дудкевич Наталія Григорівна, заст. директора
бібліотеки ВНАУ.

Майстер-клас
«Крокуємо в сучасність»

1. Швидкість набору тексту STAMINA.
2. Професійні облікові записи, етикет
електронної пошти.
3. Розширений пошук Google
4. Ефективна презентація.
5. Хмарні сервіси.
6. Візуалізація даних, інфографіка.
7. Програмне забезпечення.
8. Бібліотечний блогінг.
9. Основи програмування.

Протягом
року

9.2. Методична робота в бібліотеці
Підготовка та поновлення регламентуючої документації в бібліотеці забезпечували
налагоджений технологічний процес.
Проведення серед працівників майстер-класу «Крокуємо в сучасність» сприяло освоєнню
сучасних технологій.
Анкетування «Психологічний клімат в колективі» виявило проблемні питання серед колег
та намічено шляхи їх вирішення.
Результати онлайн-анкетування «Етико-моральний аспект роботи бібліотекаря», були
використані при підготовці видання «Етико-моральний аспект культури бібліотечного
обслуговування».
Створення БД «Методичні рішення бібліотеки» дозволило оперативно представляти в
локальному доступі всі методичні рішення стосовно основних процесів роботи у бібліотеці.
Наповнення БД "Професійні бібліотечні видання" сприяло оперативному і прозорому
відображенню аналітичних описів статей з фахових видань.
Система підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців включала: навчання у
Вінницькому обласному центрі Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (9
працівників), заочні навчання у ВНЗ (2 працівниці), заняття Університету культури «Книга і
суспільство» на базі обласної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.
Внутрішньобібліотечні заходи з підвищення фахового рівня включали:
- щочетвергові заняття колективу, на яких згідно «Плану підвищення кваліфікації» працівники
проводили тематичні та інформаційні огляди різного спрямування;
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- запрошення гостей з цікавою інформацією (творча зустріч
працівників з відомою поетесою, письменницею, членом Нац.
Спілки письменників і Нац. Спілки журналістів України,
заслуженим працівником культури України – Валентиною
Сторожук;
- майстер-клас з декоративного
оформлення приміщення відомого
Вінницького
ландшафтного
дизайнера, ст. викладача Нац. ун-ту
культури і мистецтв, провідного
спеціаліста Нац. академії керівних
кадрів культури і мистецтв Котлового О. І.).

«Школа IRBIS» з тематики «Розширення інформаційних технологій в професійній практиці».
Традиційним було щорічне видання «Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ методичного
об’єднання м. Вінниці», в якому висвітлено основні показники роботи в порівняні з показниками
інших бібліотек МО.
Серію «На допомогу бібліотечному фахівцю» поповнили видання: «Форми і методи
роботи з читачами: як привернути увагу до бібліотеки», «Соціальні мережі в роботі бібліотеки»,
“Етико-моральний аспект культури бібліотечного обслуговування”.
У 2015 році розпочато випуск дайджесту «Сучасні орієнтири університетських
бібліотек», у якому висвітлювався досвід роботи бібліотек МО та «Дайджесту грантових
можливостей для молоді».
-

Участь у загальнодержавних заходах
№
Назва заходу та
п\п
місце проведення
1. 1. Регіональний семінар «Бібліотеки в
умовах кризи» (м. Київ, Нац. ун-т «КиєвоМогилянська академія»)
2. 2. Тренінг з підвищення кваліфікації
працівників бібліотек ВНЗ з
інформаційних технологій (м. Львів, обл.
універсальна наук. б-ка)
3. 3. Семінар «Бібліотека ХХІ століття:
перспективи та інновації»
Робота у секції КМА «Електронна
бібліотека» (м. Київ, КНУКіМ)
4.
4. Наук.-практ. конф. «Бібліотечні цінності в
епоху сучасних інформаційних
технологій» (м. Чернівці, бібліотека
Буковинського держ. мед. ун-ту)
5.
5. Наук.-практ. конф. «Бібліотеки ВНЗ
України у процесі імплементації Закону
про вищу освіту та інформатизація
суспільства» (м. Івано-Франківськ, НТБ
нац. техн. ун-ту нафти і газу)

Тема виступу

Учасник
Кравчук Н. М.

Дата
проведення
27 лютого

Сахарова М.П.

30-31
березня

Сухарєва Л.В.

22-23
квітня

«Інформаційне
середовище бібліотеки в
контексті сучасних потреб
освіти і науки»
«Від оновлення знань до
професіоналізму»

Кравчук Н. М.
Мельник М. І.

12-15
травня

Кравчук Н. М.

16-19
червня

«Бібліотека – осередок
освіти і розвитку»

Мельник М. І.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

6. Виробнича поїздка по роботі в корпорації
медичних бібліотек України (м. Київ,
Національна медична бібліотека)
7. Наук.-метод. семінар «Авторське право
для бібліотекарів» (м. Вінниця, ВОУНБ
ім. К. А. Тімірязєва)
8. Наук.-практ. інтернет-конференція
«Бібліотеки і суспільство: рух у часі та
просторі» (м. Харків, Наук. б-ка
Харківського нац. мед. ун-ту)
9. Щорічна звітно-виборна конф. УБА
«Розбудова громадського суспільства –
місія УБА» (м. Київ, Національний
транспортний університет)

Шаповалова В.Ю.

Мельник М. І.
Головко Н. С.
«Наукова
діяльність Кравчук Н. М.
бібліотеки в забезпеченні
інформаційних
потреб
університету»
Сахарова М.П.

01
липня
21 серпня

5-12
жовтня

18-19
листопада

Сухарєва Л.В.

Круглий стіл з питань корпоративної
предметизації (м. Київ, ННМБ)
10. Наук.-практ. семінар «Університетська
бібліотека в системі міжнародних відносин:
значення, досвід, можливості» (Київ,
Наукова бібліотека ім. Максимовича КНУ)
11. Семінар «Наукометричні бази даних як
інструментарій наукового та науковотехнічного потенціалу в контексті
інтеграції до європейського наукового
простору» (м. Київ, МОН України, НАН
України, Наук. б-ка ім. Максимовича КНУ)

Шаповалова В.Ю.

Сухарєва Л.В.

Кравчук Н. М.
Сухарєва Л.В.

19-20
листопада

4 грудня

Культурно-просвітницька робота
Робота бібліотеки, як культурно-освітнього центру, тісно пов’язана з навчально-виховним
процесом університету і направлена на формування гуманістичного світогляду, культури,
високоморальних і естетичних цінностей, виховання почуття національного патріотизму, любові
до обраної професії, рідного краю, Вітчизни.

Протягом 2015 року відбулося:
Форма роботи

2013

2014

2015

Книжкові виставки:

127

84

76

Віртуальні виставки

6

4

29

Бібліографічні огляди

32

29

38

Літературні вечори

11

9

5

Засідання «Літературної Вежі»

32

36

33

Заняття гуртка польської мови

53

58

56

Засідання клубу «Що?» «Де?» «Коли?»

25

25

27

14

Клуби та об’єднання молоді
Кожний студент – це творча особистість, яка прагне до самовдосконалення та
самореалізації. Позитивну роль у розкритті та розвитку творчих здібностей студентів відіграють
гуртки та клуби, які працюють при бібліотеці.
Клуб інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?»
майже чотири роки розвивається на базі нашої бібліотеки.
Він активно бере участь у різних інтелектуальних
змаганнях і займає призові місця. Його учасниками є
молоді, талановиті, креативні та енергійні студенти
університету, які об’єднались в єдину команду «СSS».
Рік цікавих і серйозних тренувань приніс бажані
результати. На
XXI відкритий Кубок Вінниці та
Вінницької області з інтелектуальних ігор на призи
міського голови, участь у якому взяли 17 студентських команд, у
результаті напруженої і захоплюючої боротьби команда ВНМУ імені
М.І.Пирогова «СSS» посіла І місце. А на щорічному інтелектуально–
ігровому фестивалі «Баюнале 2015», присвяченому Дню української
писемності та мови, додали до своєї скарбниці «Граніт науки» І степені
«важкості» – стилізований камінь, вагою понад 3 кг.
За три роки свого існування команда поповнилась новими
учасниками. Це стало поштовхом до створення ще однієї команди «JESE».
Традиція, започаткованих щотижневих засідань,
продовжується і надалі. На обох цьогорічних турнірах
команда «JESE» посіла ІV місце. Але вони новачки і у
них ще все попереду. Курс обох команд – це нові
перемоги.

Творче об’єднання «Літературна вежа» діє при бібліотеці уже 19 років і сприяє розвитку
творчої самореалізації особистості кожного студента,
додає впевненості у власних силах, допомагає
розкрити творчий потенціал. Його робота значно
активізувалась та виріс діапазон творчих напрацювань.
Якщо в попередні роки серед студентів в основному
були поети-початківці, то тепер – музиканти-аматори,
художники. Це надзвичайно урізноманітнює форми
проведення різних заходів і спрощує їх підготовку. І
відрадно відмітити, що з несміливих першокурсників
виростають талановиті випускники, які достойно
будуть представляти наш університет.
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Гурток польської мови, який згуртував охочих до
опанування ще однієї іноземної мови, активно працює у
бібліотеці впродовж 6 років. Протягом року було проведено
56 занять.
У
2015
році
розпочалася співпраця з
кафедрою хірургії №2 в
особі Форманчук Тетяни
Володимирівни – керівника
хірургічного гуртка, студенти
якого
цьогоріч також
долучилися до вивчення
польської мови (проведено
20 занять). Метою співпраці стала підготовка знань з
польської мови для студентів, які планували відвідати
медичні клініки Польщі (м.Кельце) в рамках літньої
хірургічної практики.
Студенти, учасники гуртка польської мови, отримали цьогоріч запрошення від
Генерального консульства Республіки Польщі у Вінниці на свято “Польської вігілії», яке
відбулося в обласній філармонії. Виступи творчих колективів дали змогу долучитися до традицій
близької нам культури.
Тісні зв’язки підтримувала
бібліотека
(в особі викладачів
польської мови) із товариством
«Світлиця польська». Завдяки йому
організовувалися краєзнавчі поїздки
«Zwiedzamy zabytki kraju». Цьогоріч
вона
відбулася
в
межах
Жмеринського, Шаргородського та
Тиврівського
районів.
Студенти
побували також на батьківщині
польського поета Яна Бжехви,
меморіальну дошку якому відкрито у м. Жмеринка.

4.6. Участь працівників бібліотеки у конкурсах
У 2015 році бібліотека активно долучилась до участі у конкурсах, які проводились на
Всеукраїнському та обласному та внутрішньо біблоітечному рівнях:
– Конкурс девізів (УБА). Бібліотека запропонувала 5 девізів. І хоча
призового місця не зайняли, працівники проявили інтерес і
задоволення від створення слоганів.
– «Бібліотека(р) – це звучить гордо!» (ННМБУ). Шість літературних
творів було подано на розгляд конкурсної комісії. Перемогу
отримали бібліотекарі І категорії Мельник О. П. та Нікітюк О. П. у
номінації «Прозові твори» за есе «Бібліотека звучить гордо».
(Перелік творів див. у род. «Перелік видань та публікацій»).
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– «Світло провінції 2015» (ВОУНБ ім. К.А.Тімірязєва). Конкурс
проходив в рамках святкування
Всеукраїнського дня бібліотек.
Колектив нашої бібліотеки отримав перемогу в номінації «Ми
змінюємося! Бібліотека – зона впровадження інформаційних
технологій» та був нагороджений сертифікатом переможця обласного
конкурсу. Основна ідея і технічне оформлення належить Сухарєвій Л.
В., Гулик І. В., Сахаровій М. П.
Ознайомитися з конкурсною роботою можна на сайті бібліотеки
(http://library.vnmu.edu.ua/peremoga-u-konkursi/)
– На конкурс «Краща електронна виставка», який проходив у стінах бібліотеки, в
переддень Всеукраїнського дня бібліотек було представлено 10 творчих робіт. Оцінити
роботи мали змогу всі члени колективу та склад журі, які дійшли єдиної думки і визначили
переможців у номінаціях:
 «За гармонію ідеї та розкриття творчого задуму» –Лізановська Л. Ф. Робота «Епохи і
долі українських Берегинь».
 «За оригінальне естетичне оформлення» – Кривешко Т. П.
Робота «Його слава козацька, молодецька не вмре, не поляже».
 «За активність у процвітанні іміджу бібліотеки» – Юрчишина О. А. Робота «Осяяні
медициною (лікарі 19 століття і Вінниччина)».
 «За оригінальність розкриття теми» – Лозан Л. В.
Робота «На перекрестке гомеопатии и медицины».
 Окремо відзначено роботи у номінації «Прем’єра» Старчеус Г. М. («Лікарі Євромайдану
і АТО») та Лозан С. М. («Королева вигаданого щастя»).
Конкурсні роботи можна переглянути на сайті бібліотеки в розділі «Просвітницька
діяльність» http://library.vnmu.edu.ua/prosvitnytska-diyalnist/)
– Конкурс «Найкращий читач бібліотеки». Чудовим подарунком
бібліотеки для найактивніших читачів стало нагородження
«Безлімітним читацьким квитком», який дає право його власнику
користуватись послугами бібліотеки і брати літературу на абонементі в
необмеженій
кількості
протягом
навчального
року. Власниками таких читацьких квитків стали:
серед студентів – Войтков Володимир та Сімеон
Лінда, серед викладачів – Крижанівська Алла
Володимирівна.
(Див. сайт http://library.vnmu.edu.ua/tsykl-zahodiv-dovseukrayinskogo-dnya-bibliotek/).
– Конкурс на краще оформлення новорічних куточків у
бібліотеці. Радісні і водночас здивовані погляди
відвідувачів зупинялися то на прикрашених в казковому
новорічному стилі вікнах, то на білих пухнастих
сніговиках, то на зоряному небі, то на надзвичайно
ажурній люстрі із сніжинок. Читачам-іноземцям, які
знаходиться далеко від рідної домівки, намагалися
подарувати світ сімейного затишку та тепла, створивши
святковий настрій із справжнісіньким Новорічним
каміном (фото представлені на сайті бібліотека ВНМУ
ВКонтакті http://vk.com/libraryvnmu).
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– Фотоконкурс “Я – молодий, сучасний бібліотекар”
отримав належну оцінку. За результатами голосування
фото бібліотекаря, заступника голови молодіжної
секції УБА Сахарової М.П. визнане серед кращих і
надруковане
в календарі «Молоді бібліотекарі
України – 2016».

X. Зв’язки з громадськістю
Продовжуючи роботу в науково-дослідному напрямку було налагоджено зв’язки з
Хмельницькою Крайовою Організацією Всеукраїнського Лікарського Товариства, (голова
лікар-нейрохірург Борис Васильович Ткач) та громадською організацією «Лікарський клуб
імені Степана Руданського» (директор Б. Ткач), випускниками ВНМУ ім. М.І. Пирогова: О.В.
Боржковським, військовим лікарем вищої кваліфікації, нащадком поета і лікаря С. Руданського
(м. Житомир), лікарем-кардіологом О. Я. Щупкою (м. Суми); краєзнавцем, редактором
Калинівської районної газети «Прапор перемоги» В.В. Бабієм. Спільно брали участь у
різноманітних заходах з вшанування видатних лікарів Вінниччини.
Завдяки співпраці з обласним відділенням пошуково-видавничого агентства «Книга
пам’яті України» та міською організацією ветеранів Великої Вітчизняної війни продовжився
збір матеріалів про співробітників та студентів ВНМУ – учасників Великої Вітчизняної війни.
Результатом тривалої співпраці з О. В.
Боржковським та Національною науковою
медичною бібліотекою України
стало
видання до 180-річчя від дня народження
нашого земляка С. Руданського «І я знов
живий світ оглядую…», презентація якого
відбулася 16 квітня 2015 р. в літературномеморіальному музеї М. М. Коцюбинського
спільно із співробітниками музею. У заході
взяли участь члени Вінницького куреня
гумористів імені Степана Руданського: В.О.
Цимбал, Л.М. Куций, А.Г. та А.А. Бендовські, а
також доцент кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми ВНМУ
ім. М. І. Пирогова Липко М.Р.
Працівники бібліотеки взяли участь у
презентації
унікального
мистецтва
петриківського розпису, який відбувся у музеї
університету. Свої роботи представляли учні
мистецького Центру творчості
"Барви
України"
Своє захоплення талантом маленьких
майстрів
висловив
заступник
декана
Смольський Л.П., директор бібліотеки Кравчук
Н. М. та голова профспілки працівників
Матвійчук М. В.
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“Ікони на ящиках з-під набоїв: мистецтво, що перетворює смерть
на життя”. Виставка, на якій експонувалися традиційні православні ікони, а
також живописні твори на біблійну тематику, написані на фрагментах від
ящиків з-під набоїв, снарядів та мін,
частина
з
яких
була
привезена
безпосередньо із зони АТО, зокрема з
селища
Піски
проходила
у музеї
університету. Свої роботи представляли
художники: Олександр Клименко, Софія
Атлантова та Наталя Волобуєва.
Бібліотека співпрацює з відомими творчими та цікавими особистостями Вінниччини,
яких завжди запрошує на творчі зустрічі з колективом: поетесою В. Сторожук та ландшафтним
дизайнером О. Котловим (див. розд. «Методична робота в бібліотеці»).
Цікавою та колоритною для працівників бібліотеки, співробітників
університету та студентства була презентація наукової монографії кандидата
історичних наук, доцента Київського національного університету імені Тараса
Шевченка Ірини Ігнатенко “Жіноче тіло у традиційній культурі
українців”, яка відбулася в актовій залі університету за участі
авторки.

Працівники бібліотеки взяли участь у презентації книги
Валентини Козак «Барвінок на три голоси», яка відбулася в
рамках засідання науково-краєзнавчого клубу «Дослідник краю» у
ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Книга визнана кращим виданням 2014го року в номінації «За вдале використання фольклорних мотивів
у сучасній поезії» за версією Київської міської організації
Національної спілки письменників України та Асоціації
українських письменників. У своєму виступі головний бібліотекар
наукової бібліотеки ВНМУ О. Юрчишина розповіла про відому
широкому загалу українську поетесу Валентину Козак, її
творчість, громадську діяльність, популяризацію нею матеріалів
про видатних діячів Вінниччини.
На презентацію книги Сергія Лойка «Аеропорт»,
яка відбулася у приміщенні Вінницької обласної філармонії,
приїхав не тільки автор книги, а й «кіборги», які захищали
Донецький аеропорт та стали військовими консультантами
й експертами при написанні цієї книги.
На основі цієї книги та під впливом вражень
отриманих від зустрічі з автором було створено буктрейлер
до книги С. Лойка «Аеропорт». Матеріал доступний на
сайті бібліотеки: http://library.vnmu.edu.ua/videomateriali-biblioteki/

19

За професіоналізм, активну та творчу позицію працівників бібліотеки з ініціативи
дирекції нашої бібліотеки та інших організацій були відзначені та нагороджені:
Сахарова М. П.

Грамота
«За
впровадження
новітніх
інформаційних
технологій
та
проектну діяльність»

Бойко Н. П.

Грамота
«За професіоналізм»

Мельник О. П.

Грамота
«За відданість бібліотечній справі».

Колектив
ВНМУ

бібліотеки Сертифікат
переможця
обласного
конкурсу «Світло провінції 2015» в
номінації «Ми змінюємося! Бібліотека
– зона впровадження інформаційних
технологій»

Мельник О. П. та Нікітюк Диплом І ступеню конкурсу поетичних
О. П.
та прозових творів «Бібліотека(р) – це
звучить гордо!» у номінації прозові
твори
за есе «Бібліотека звучить
гордо».

Колектив авторів книги «І
я знов живий світ
оглядую…»:
Р.І. Павленко
Ю.Г. Віленський
О. Кірішева
Юрчишина
Ольга
Анатоліївна,
головний
бібліотекар ВНМУ ім.
М.І. Пирогова.

Диплом Всеукраїнської літературномистецької премії
імені Степана
Руданського
(Сайт Вінницької обласної
організації Національної спілки
письменників України
http://krasnoslov.org.ua/tag/yurchyshynaolha-anatolijivna/)
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