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Користувачі бібліотеки 

Протягом року здійснювалось диференційне обслуговування користувачів усіх 

категорій на 5 абонементах бібліотеки: навчальної та наукової літератури, літератури 

іноземними мовами, художньої літератури та читальної зали. До послуг користувачів 

працювало 2 читальні зали: загальний та для роботи іноземних студентів, філія та пункти 

видачі. 

Основні показники роботи бібліотеки у звітному році: 

Кількість користувачів за єдиним 

реєстраційним обліком 

11 978 

Кількість користувачів, обслужених 

всіма структурними підрозділами 

32 619 

Кількість відвідувань 360 718 

Кількість виданих документів 600 515 

Кількість звернень до веб-сайту 

бібліотеки 
49 635 

Кількість проведених масових заходів  156 

 

Усі структурні підрозділи бібліотеки обслуговують користувачів наступних категорій: 
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Усіма підрозділами бібліотеки досягнуто наступних показників:  

Основні відносні середньостатистичні величини:          Навантаження на одного бібліотекаря:  

 - читаність – 50,1                                                       - користувачі – 285  

 - обертаність – 1,1                                                     - відвідування – 8 589  

  - книгозабезпеченість–47,3                                      - книговидача – 14 298 

 

Іноземні студенти  

        

Кожного року 

кількість іноземців, які 

здобувають медичну 

освіту у нашому  

університеті, також 

збільшується. Так, у 

2015/2016 навчальному 

році контингент іноземних 

громадян – 2028 студентів 

із 68 країн світу, з них 

англійською мовою 

навчаються 1283 ос. 

Збільшувалася і кількість 

студентів-першокурсників, які навчаються англійською мовою. У цьому році їх кількість 

становила 277 студентів (234 медиків, 

32 стоматологи та 11 фармацевтів). 

Найбільша кількість  іноземних 

студентів з Єгипту (28,6%), Індії 

(17,6%) та Нігерії. Також протягом 

останніх років зберігається тенденція 

переважаючої кількості англомовних 

студентів по відношенню до загальної 

кількості іноземних студентів, які 

навчаються у нашому університеті. 

Крім того 188 студентів-іноземців 

навчаються українською мовою в 

інтернаціональних групах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплектування та облік фонду 

  На 31.12. 2016 р. бібліотечний  фонд нараховує  564 851 прим.  

                                   надходження нових видань – 8 462 прим.: 

                                                      Із них:  - авторефератів   –     631  прим.                                                                                                                                                                              

                                                                   - дисертацій         –      41   прим. 

                                                              - магістранських   –    29   прим. 

                                   в т. ч. рідкісний фонд бібліотеки –   3212  прим.  

                                   обмінний фонд – 416 прим.  

Згідно плану закупівель в березні-квітні за бюджетні кошти було закуплено             

1337 прим. В червні був проведений тендер, в результаті  якого бібліотека отримала          

3412 прим. безпосередньо від двох провідних видавництв: ТОВ ВСВ «Медицина», ПП «Нова 

книга» 

 

Рік Бюджетні кошти Прим. Сума 

 

Всього 

 

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   

 

У 2016 році передплата періодичних  видань здійснювалась через 2 підписних  

агентства: ПА «Періодика» та ВД УДППЗ «Укрпошта».  

Фірма К-ть назв 

ТОВ «Фірма«Періодика» 126  

«Укрпошта» 22  

       

Бібліотека використовувала всі основні засоби поповнення бібліотечного фонду: 
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Розподіл нових надходжень друкованих видань: 

 

 

 

Бази даних бібліотеки 

Станом на 31.12.2016 р. ЕК  містить інформацію про 372 918 док. наявних у 

бібліотеці. Протягом року ЕК збільшився на  16 849  записів.  

Електронний каталог бібліотеки складається з наступних БД та налічує: 

 

 БД ЕК К-сть записів на 

01.01.2017 

Поповнення 

у 2016 р. 

1.  БД «BOOK» (книги) 64959 1158 

2.  БД «JURN» (статті мед. період. видань) 270319 13565 

3.  БД «HUDOZ» (художня література) 21725 155 

4.  БД «OSV» 2479 535 

5.  БД «PROFI» (проф. бібл. видання) 10179 319 

6.  БД «STATTI» (політематична база статей) 3135 995 

7.  БД «RIDK» (рідкісні та цінні видання). 

Створено у 2016 р. 

122 122 

 Всього: 372918 16849 

 БД внутрішнього користування 

1.  БД «GAZET» 41890 2772 

2.  БД «CMPL» (комплектування) 17277 1606 

3.  БД «RDR» (читачі) 12190 1195 

4.  БД «METOD» (метод. рішення) 45 7 

5.  БД «VUZ» (книгозабезпеченність) 340 - 

 Всього: 71742 5580 

   

ЗАГАЛЬНА К-СТЬ ЗАПИСІВ               444660 22429 

за видами видань
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Електронний каталог 

 
 

Веб-сайт бібліотеки 

Змістовне наповнення сайту відбувалося із врахуванням потреб студентської та 

наукової спільноти університету. По необхідності проводилася робота над його 

удосконаленням. Для розширення доступу науковців до інформації у 2016 р. з’явився ще 

один ресурс «Репозитарій ВНМУ» та «ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПРОЕКТУ 

 TEMPUS IV». Рубрику «Рекомендації науковцю» було поділено на дві підрубрики 

«Інформація здобувачам» та «Наукометрія», де розміщена інформація про перелік 

українських та іноземних періодичних видань, інструкція користувача Scopus, Google 

академія для молодих дослідників, як зареєструватися в ORCID, як знайти перелік наукових 

періодичних видань, що входять в Scopus та Web of Science, журнали наукометричної бази 

Scopus,  списки сумнівних видавництв, журналів і метрик тощо.  

Працівники бібліотеки оперативно подавали інформацію для розміщення у 

віртуальному середовищі. Зокрема, інформаційно-бібліографічний відділ систематично 

надавав інформацію до розділу «Рекомендації науковцю». Були підготовлені та представлені 

на сайті бібліотеки: «Як знайти перелік наукових періодичних видань, що входять до 

міжнародних науко метричних баз даних», «Про оформлення пристатейних списків посилань 

відповідно до вимог світових наукометричних баз». 

За 2016 рік кількість відвідувачів та відвідувань сайту склала 49635 та 322263 

відповідно.  

Бібліотека у соціальних мережах 

В минулому році бібліотека продовжила спілкування із користувачами «ВКонтакте», 

«Фейсбук» та «You Tube».  

За 2016 рік приріст аудиторії соціальної мережі «Вконтакте» становив 26,53 %. На 

початок року кількість учасників становила 1093 осіб, а на грудень 1383 осіб. 

Кількість переглядів групи «Вконтакте» має найбільші показники в серпні (1247 

переглядів), що свідчить про те, що студенти найчастіше слідкують за новинами бібліотеки 

на початку навчального року.  

На початку 2016 року в інтерфейсі групи з’явилася кнопка «Повідомлення», завдяки 

якій студенти надсилають особисті повідомлення до спільноти «Бібліотека ВНМУ». 
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На відмінну від соціальної мережі «Вконтакте», де кількість прихильників 

визначається підписниками спільноти, у мережі «Фейсбук» використовуються «вподобання» 

сторінки. На січень 2016 р. кількість вподобань становила 318, а на грудень 377, що на     

18,55 % більше в порівнянні з 2015 роком. За рік від імені сторінки було здійснено 123 

дописи, з яких найбільш успішними були дописи з поширеними відео, зокрема це були відео 

про роботу бібліотеки, а також з зовнішніх джерел, наприклад, вдалі приклади проведених 

інноваційних операцій. 

На каналі бібліотеки у соціальній мережі «You Tube» за 2016 рік було опубліковано 

11 відео-роликів. За кількістю переглядів найбільш популярним є «Аеропорт» – буктрейлер 

на книгу Сергія Лойка (кількість переглядів – 166), «Сучасні пріоритети діяльності бібліотек 

ВНЗ м. Вінниці  (кількість переглядів – 78), «Всесвітній день поезії у бібліотеці» (кількість 

переглядів –71). 

За 2016 рік кількість переглядів каналу збільшилася на  322,58% в порівнянні з 2015 

роком і становить 1200 переглядів.  

 

Інституційний репозитарій 

 У 2016 р. отримали  можливість представити надбання науковців нашого університету 

у відкритому доступі. На основі програмного забезпечення D-Space, інформаційний центр 

ВНМУ створив репозитарій нашого університету.  

Для користувачів репозитарію були розроблені детальні інструкції по реєстрації і 

введенню описів в БД. Розроблено і підготовлено презентацію «Алгоритм реєстрації 

користувача та розміщення матеріалів». Пакет документів «Документація IR» розміщено 

на сайті бібліотеки. І лише у березні 2016 року було розпочато цикл тренінгів з 

модераторами кафедр. 

Кожного дня репозитарій поповнюється новими матеріалами, на сьогодні їх 183. Серед 

них – 29 публікацій і видань працівників бібліотеки, які розміщені у фонді «Наукова 

бібліотека». З власної ініціативи бібліотека взяла на себе ведення і наповнення окремої 

колекції «Патенти», за звітній період було введено 120 патентів. Відредаговано 34 описи 

документів, представлених кафедрами. 

 

Науково-дослідна робота 

Протягом звітного року науково-пошукова робота бібліотеки проводилась за наступними 

темами:  

«Ректори ВНМУ ім. М.І. Пирогова» 

 «Почесні професори ВНМУ ім. М.І.Пирогова» 

 «Наукові праці ВНМУ ім. М.І. Пирогова»  

«Життя і діяльність видатних медиків Вінниччини» 

 «Випускники ВНМУ – слава і гордість рідного краю»  

 «Медики-краяни, що здобули славу за межами України» 

 «Творці великої Перемоги» 

 «У бронзі, мармурі й граніті» 

 «Прозові та поетичні твори викладачів і студентів»  

 «Нарис з історії бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова» 

У 2016 році започаткована наукова робота на тему: «У бронзі, мармурі й граніті» 

(збір фотоматеріалів та відомостей про пам’ятники, меморіальні дошки видатним медикам 

Вінниччини та науковцям, видатним випускникам ВНМУ ім. М. І. Пирогова). 



Особливе місце в краєзнавчій діяльності бібліотеки ВНМУ займає висвітлення історії 

університету. Віднайдені документальні матеріали про незаконно репресованих, а згодом 

реабілітованих перших директорів Вінницького медичного інституту. 

У 2016 році розпочалися активна пошукова й дослідницька діяльність  ВНЗ в роки 

нацистської окупації. Віднайдено матеріали про діяльність інституту під час нацистської 

окупації та студентський рух 1941-1942 рр. у Вінниці.  Цікавими знахідками стали віднайдені 

альбоми випускників Вінницького медичного інституту 1940 р. та 1941 р, студентські квитки 

та залікові книжки, дипломи про закінчення медичного інституту періоду окупації м. 

Вінниці. 

Підготовлено біобібліографічний покажчик «Ректори ВНМУ ім. М. І. Пирогова: 

1930-2016», у якому представлено раніше невідомі документи про ректорів ВНЗ. До видання 

ввійшли матеріали про 17 ректорів Вінницького національного медичного університету ім. 

М. І. Пирогова, які очолювали його впродовж 1930–2016 років. 

 

 Перелік видань та публікацій 
 

Видавнича діяльність завжди займала одне з провідних місць у роботі бібліотеки. 

Оскільки важливо не тільки виконати роботу, але й гідно її представити, виділити сильні й 

слабкі сторони, поділитися досвідом. Протягом минулого року особливу увагу приділяли 

видавничій діяльності, яка за останні роки значно розширилась як за кількістю найменувань, 

обсягом, так і за видами видань. 

Протягом 2016 року працівники бібліотеки підготували: 

                   Статті: 26 

                   Видання: 26 

Участь у роботі конференцій, семінарів: 18 

                   Виступи на семінарах, конференціях –14 

                   Тези конференцій – 9 

 

Репертуар видань 

1. Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ м. Вінниці / упоряд. Н. С. 

Головко ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 16 с. 

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

надходжень наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова : в 4 вип. / Г. 

М. Старчеус. – Вінниця, 2016.  

3. Бібліотека молодого науковця :  рек. список літ. / Л. В. Сухарєва 

; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 7 с.  

4. Вивчаємо англійську і польську мови онлайн [Електронний 

ресурс] : рекомендаційний інформаційно-аналітичний перелік сайтів / 

упоряд. Л. В. Сухарєва. – Вінниця, 2016. – 13 с. – Режим доступу: 

http://library.vnmu.edu.ua/ekspres-informatsiya/ 

5. Всі хвороби від хребта : рек. список літ. / Г. М. Старчеус ; 

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. - 7 с. – 

(На допомогу освітнім програмам). Гранти та стипендії для молодих 

науковців : дайджест [Електронний ресурс] / Сахарова М. П., Кравчук 

Н. М. –  Вінниця, 2016. – 2 с. – Режим доступу: 

http://library.vnmu.edu.ua/scientist/granti-ta-stipendij-dlya-molodih-

naukovtsiv/ 

http://library.vnmu.edu.ua/ekspres-informatsiya/
http://library.vnmu.edu.ua/scientist/granti-ta-stipendij-dlya-molodih-naukovtsiv/
http://library.vnmu.edu.ua/scientist/granti-ta-stipendij-dlya-molodih-naukovtsiv/


6. Дайджест грантових можливостей для молоді / уклад. М. П. 

Сахарова, відп. за вип.  Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2016. –  № 3. – 4 с. ; № 

4. – 3 с. ;  № 5. – 3 с. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/ekspres-

informatsiya/  

7. Електронна бібліотека проекту TEMPUS IV «Безпека людини на 

територіях, забруднених радіоактивними речовинами» [Електронний 
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http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/Perelik-naukovih-fahovih-vidan-med.pdf.
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/Perelik-naukovih-fahovih-vidan-med.pdf.
http://library.vnmu.edu.ua/%20scientist/
http://svitlytsia/
http://slovoprosvity.org/2016/02/04/radist-i-sum-v-odne-pereplelisya/


Вінницького національного технічного університету 

Вінницького національного аграрного університету  

Вінницького державного торговельно-економічного інституту 

Донецького національного університету імені Василя Стуса 

Вінницького кооперативного інституту 
 

Питання, які розглядалися на засіданнях ради методичного об’єднання 
 

Захід Виконавець 
 

Засідання 1. 
 

Березень 
 

1. 1.   Аналіз діяльності бібліотек МО за 2015 рік. Головко Н.С. 

2.Доведено до відома зміни статистичних таблиць основних показників 

роботи та план роботи УБА, прокоментовано ті заходи та конкурси, в 

яких ми можемо взяти участь. 

Кравчук Н.М. 

3.Обговорення питання роботи експрес-університету «Правове поле 

бібліотеки». 

Головко Н.С.  

Директори 

бібліотек ВНЗ 

4.Участь бібліотек МО в загальноукраїнських заходах з підвищення 

кваліфікації. 

Кравчук Н. М. 

 

5.Оголошено конкурсу на кращу емблему бібліотек МО 

 

Кравчук Н.М. 

6. Підготовка до семінару «Краєзнавство – шлях до формування 

позитивного  іміджу ВНЗ» 

Головко Н. С. 

7.Обговорення подальшого плану проведення майстер-класу «Крокуємо 

в сучасність» в бібліотеках ВНЗ м. Вінниці. 

Головко Н.С. 

Директори 

бібліотек ВНЗ 

8.Організовано та проведено додаткове засідання в рамках роботи 

лабораторії професійної майстерності «Міжбібліотечне професійне 

спілкування: співпрацюємо та змінюємося разом» зустріч інженерних 

працівників бібліотек ВНЗ щодо вирішення заповнення окремих полів 

нової звітової статистичної таблиці. 

Кравчук Н. М. 

Мельник М. І. 

Головко Н.С. 

2. Розгляд питань які потребують спільного узгодження і  вирішення. Директори 

бібліотек ВНЗ 
 

Засідання 2. 
 

Травень 
 

1. Підведення підсумків семінару «Краєзнавство – шлях до 

формування позитивного  іміджу ВНЗ» 

Кравчук Н.М. 

Головко Н.С. 

2. Підготовка до науково-практичної конференції  «Місце бібліотек 

ВНЗ в міжнародному науковому інформаційному просторі» 

Головко Н. С.  

3. Обговорення роботи експрес-університету «Правове поле 

бібліотеки». 

Директори 

бібліотек ВНЗ 

4. Підведення підсумків  конкурсу на кращу емблему бібліотек МО. Головко Н.С. 

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

бібліотек ВНЗ 



 

 

Засідання 3. 
 

Листопад 

1. Планування діяльності МО на 2017 р.: узгодження тем конференції, 

семінару та експрес-університету. 

Кравчук Н.М. 

Директори 

бібліотек ВНЗ 

2. Підведення підсумків  науково-практичної конференції  «Місце 

бібліотек ВНЗ в міжнародному науковому інформаційному 

просторі» 

Кравчук Н. М.  

Директори 

бібліотек ВНЗ 

3. Обговорення змін, доповнення та коригування нової версії 

статистичного звіту 

Головко Н. С. 

4.Обговорення питання щодо членства в комісії при Міністерстві освіти Кравчук Н. М. 

5. Обговорення подальшого видання дайджесту «Сучасні орієнтири 

університетських бібліотек» (досвід роботи бібліотек Вінницького 

методоб’єднання) в іншому форматі  

Головко Н.С. 

6. Намічені подальші питання в рамках роботи лабораторії професійної 

майстерності «Міжбібліотечне професійне спілкування: співпрацюємо та 

змінюємося разом» 

Кравчук Н. М. 

 

Заходи методичного об’єднання бібліотек  

вищих навчальних закладів м. Вінниці  

Назва заходу  

 

Тема виступу Місце, дата 

проведення 

        Семінар  

«Краєзнавство – шлях до 

формування позитивного  

іміджу ВНЗ» 

 

 

1. Вступне слово  

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

Пирогова  
 

2. Краєзнавча діяльність наукової 

бібліотеки  ВНМУ імені М. І. Пирогова у 

висвітленні історії університету. Обмін 

досвідом  

Юрчишина О. А., головний бібліотекар 

НБ ВНМУ ім.М. І. Пирогова 
 

3. Вінницьке реальне училище: історія 

і сьогодення. Обмін досвідом 

Яворська Т. М., зав. бібліотеки ВТЕІ 
 

4. Популяризація наукових надбань 

вчених ВНТУ – важлива складова 

краєзнавчої роботи університетської 

бібліотеки. Обмін досвідом  

Суровенко Г.Ф.  зав. відділу НТБ ВНТУ 

5. Краєзнавча робота в бібліотеці в 

рамках проекту «Мій край – моя історія 

жива. На шляху розвитку нових 

технологій краєзнавчої роботи».  Обмін 

досвідом 

Федорук Б. І., провідний бібліотекар 

Бібліотека 

ВКІ, 

12 квітня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

бібліотеки ВДПУ імені Михайла 

Коцюбинського 
 

6. Бібліотечне краєзнавство: традиційні 

та інноваційні аспекти. Обмін досвідом 

Зубар О. В., бібліотекар ІІ кат. бібліотеки 

ВНАУ 
 

7. Краєзнавчий сегмент в онлайновому 

середовищі бібліотеки ВДПУ. Обмін 

досвідом 

Кирик О. І., бібліотекар І категорії 

бібліотеки ВДПУ імені Михайла 

Коцюбинського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експрес-університет 

 

«Правове поле бібліотеки». 

 

 

 

1. Правове регулювання праці і 

спеціального захисту бібліотечних 

працівників. Лекція                                                                                          

Анемаєва Лілія Петрівна,   доц. ДонНУ ім. В. 

Стуса 
 

2. Діалогова зустріч запитань та 

відповідей на поставлені питання по 

правах та обов’язках працівників 

бібліотек                                                                    

Стафійчук Галина   Федорівна, провідний 

спеціаліст з правових питань Вінницького 

факультету НАКККіМ 

 

 

 

Бібліотека 

ДонНУ 

 ім. В.Стуса 

24 травня 

 

       Науково-практична 

конференція  «Місце бібліотек 

ВНЗ в міжнародному 

науковому інформаційному 

просторі» 

 
 

1. Вступне слово.  

Кондратова М. В., директор бібліотеки  ВНАУ 
 

2. Інтеграції і комунікації ресурсів 

бібліотек ВНЗ у формуванні науково-

інформаційного простору  

Сухарєва Л. В. завідувач відділу наукової 

бібліотеки ВНМУ імені М. І. Пирогова 
 

3. Відкритий доступ та альтметрікс: 

використання  у бібліотеках 

Головко Н. С., гол. бібліотекар наукової 

бібліотеки ВНМУ імені М. І. Пирогова 
 

4. Застосування мобільних сервісів у 

бібліотеках: QR - код 

Cнігур Г. І., зав. відділу бібліотечних 

електронно-інформаційних технологій та 

комп'ютерного забезпечення бібліотеки 

ВТЕІ 
 

5. Академічна доброчесність в навчальній 

та науковій діяльності 

Бібліотека 

ВНАУ 

29 

листопапда 



 
 

 
 

 

 

Мельник М. І., заст. директора наукової 

бібліотеки ВНМУ імені М. І. Пирогова 
 

6. Діяльність бібліотеки ВНЗ щодо 

адаптації університетської науки у 

світовий інформаційний   простір. Обмін 

досвідом 

 Білоус В. С., директор бібліотеки         

ВДПУ імені Михайла Коцюбинського 
 

7. "Проектна діяльність бібліотеки як 

фактор її розвитку" (з досвіду роботи 

науково-технічної бібліотеки Вінницького 

національного технічного університету. 

Обмін досвідом  

Притуляк Т. Є. директор  НТБ ВНТУ 
 

8. Науково-інформаційна діяльність 

бібліотеки ВНАУ та відображення її в 

бібліографічних виданнях. Обмін досвідом 

Дудкевич Н. Г., бібліотекар І кат. 

бібліотеки ВНАУ 
 

9. Бібліотеки війни: досвід виживання. 

Карягіна Н. О., директор бібліотеки 

ДонНУ імені Василя Стуса 

 

 

Методична робота в бібліотеці 

Протягом року було розроблено та поновлено: 

 Положення про клуб «Любителів художньої літератури»; 

 Паспорт електронного каталогу НБ ВНМУ ім. М. І. Пирогова; 

 Інструкція  Порядок вилучення літератури з фонду та облік» (в т.ч. в ЕК); 

 Інструкція «Порядок заміни і обліку книг, загублених читачами»; 

 Посадові інструкції окремих бібліотечних працівників. 
 

Продовжувалася робота по наповненню БД "Професійні бібліотечні видання", яка 

на кінець звітного року нараховувала 10 095 записів.  Протягом року вона поповнилася 487 

бібліографічними записами.  

В 2015 році було створено БД «Методичні рішення бібліотеки», на сьогодні її обсяг 

складає 46 записів, в яких відображено всі зміни основних процесів роботи бібліотеки. 

Користуючись рубриками та ключовими словами можна легко знайти відповідне рішення і 

осіб, які задіяні у виконанні певних процесів.  

Підвищення вимог до наукових знань та практичних навичок фахівців є основним 

мотивом підвищення кваліфікації працівників відповідно до нових досягнень культури, 

науки й техніки, а також передового бібліотечного досвіду. Працівники нашої бібліотеки 

також вивчали досвід роботи інших бібліотек шляхом участі у всеукраїнських, обласних 



науково-практичних конференціях та семінарах. Протягом 2016 року відвідали 18 наукових 

заходів, підготували 13 доповідей. 

Працівники бібліотеки стають учасниками такої форми підвищення кваліфікації як 

інтернет-конференції.  Так протягом минулого року на заняттях в колективі було активно 

обговорено матеріали конференцій,  які відбувалися на базі бібліотеки Харківського 

Національного медичного університету «Бібліотека і суспільство: рух у часі і просторі» та на 

базі науково-технічної бібліотеки  Дніпровського Національного університету залізничного 

транспорту ім. В. Лазаряна «Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних 

комунікацій». 

Окремі працівники нашої бібліотеки пройшли  навчання на дистанційному курсі 

«Електронна бібліографія», який проводили фахівці Дистанційної Академії ВГ «Основа» та 

Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. В результаті таких занять 

підготовлено консультацію з презентацією «Електронна виставка у бібліотеці, як 

бібліографічний ресурс» та вимоги щодо оформлення ЕВ для працівників бібліотеки 

доведено  на заняттях колективу. 

Взяли участь у тренінгу «Усна історія: від теорії до практики», який відбувся  на базі 

ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у рамках підготовки до V Міжнародної науково-практичної 

конференції «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи». 

В бібліотеці проводилося навчання по створенню буктрейлерів в програмі Windows 

Movie Maker.  Було проведено 2 теоретичних  і 5 індивідуальних занять. Презентацію з 

покроковими інструкціями виставлено у мережу бібліотеки, для самостійного вивчення 

працівниками.  Такий же тренінг було проведено для бібліотек МО (ВДПУ та ВТЕІ). 

Для працівників бібліотеки провели два тренінг «Спільно, стильно і сильно, або як 

створити потужну та ефективну команду» та «Мотивація». 

Протягом року колектив бібліотеки працював над питаннями організації роботи в 

новому приміщенні. З цією метою було освоєно програми Sweet Home 3D та Planner 5D, що 

дало змогу в приближеному до дійсності проекті побачити різні можливості організації 

розміщення фонду на різних абонементах бібліотеки. 

Предметом уваги методичного відділу була й організація 

соціологічних досліджень. Опитування «Якою має бути бібліотека 

ВНМУ» якраз на часі. Але наряду з традиційним методом проведення 

анкетування серед студентства (розмістили в соціальних мережах) 

спробували й новий метод опитування шляхом QR-коду). Підведення 

підсумків плануємо проводити у лютому 2017 р.  

Щорічно основні показники бібліотек МО аналізуються  і як 

результат маємо видання «Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ 

методичного об’єднання м. Вінниці», зазвичай воно доповнюється і висвітлює якісь 

особливо нові напрямки в роботі бібліотек. Серію «На допомогу бібліотечному фахівцю» 

поповнило видання «Портфоліо бібліотекаря – Ваша візитна картка». Досвід роботи 

бібліотек МО висвітлювався у  дайджесті «Сучасні орієнтири університетських 

бібліотек».  

Однією із сучасних та ефективних форм підвищення кваліфікації бібліотечних 

працівників є залучення до участі у конкурсах. 

Працівники всіх структурних підрозділів активно долучилися до 

участі у конкурсі «Краща емблема (логотип) бібліотеки» та 

представляли по декілька варіантів робіт. Усі подані роботи вирізнялись 

оригінальним поглядом, різною технікою виконання і, водночас, 

власним баченням. Найкращою визнана емблема, яку підготувала 

бібліотекар ІІ категорії Т. П. Кривешко,  як така, що потребувала 

http://library.vnmu.edu.ua/publications/suchasni-oriyentiri-universitetskih-bibliotek-dosvid-roboti-metodichnogo-ob-yednannya-bibliotek-vnz-m-vinnitsi-dajdzhest-red-kolegiya-melnik-m-i-golovko-n-s-saharova-m-p-vidp-za-vip-kravchuk/
http://library.vnmu.edu.ua/publications/suchasni-oriyentiri-universitetskih-bibliotek-dosvid-roboti-metodichnogo-ob-yednannya-bibliotek-vnz-m-vinnitsi-dajdzhest-red-kolegiya-melnik-m-i-golovko-n-s-saharova-m-p-vidp-za-vip-kravchuk/


доопрацювання, але була взята за основу розробки емблеми (логотипу).  

  Із задоволенням колектив підтримав ідею провести  конкурс «Краща електронна 

виставка медичної тематики». На конкурс було представлено 10 робіт. Журі визначило 

цьогорічних переможців: Л. Ф. Лізановська в номінації  “За активність та естетичне 

оформлення електронних виставок”  "Заради майбутнього людства» ( до 150-річчя з дня 

народження Д. К. Заболотного) та «Віддані медицині жінки» (про відомих жінок-медиків),  

Н. П. Одінцова за підготовку електронної виставки “Таємниці душі ” Зигмунда Фрейда» та 

О. А. Юрчишина за підготовку виставки-персоналії “Фронтовий лікар” з нагоди Дня пам’яті 

та примирення і Дня Перемоги та  до 95-річчя від дня народження Г. І. Конвісарова, 

викладача кафедри військової медицини. Виставка підготовлена на основі матеріалів, 

наданих сином колишнього викладача. Виставки представлено на сайті наукової бібліотеки 

університету.  

У межах заходів з відзначення Року англійської мови в 

Україні,  працівники бібліотеки ВНМУ,  активно долучилися до 

покращення знань з англійської мови, який проходив під гаслом 

«Якщо ви володієте мовами, ви всюди вдома». Саме ці заняття 

пізніше лягли в основу відеороботи для участі у конкурсі 

Української Бібліотечної Асоціації конкурс “English Fest у бібліотеці”. 

На конкурс  рекомендаційних бібліографічних видань «Читацькі студії», 

оголошений ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, бібліотека представила рекомендаційний 

 бібліографічний  покажчик “Літературно-медична парадигма: вивчаємо медицину разом 

з письменниками”. Дане видання знайомлять читачів із творами вітчизняної та світової 

літератури та пропонує увійти в таємничий книжковий 

світ медицини, де висвітлюється мистецтво лікування 

«людей у білих халатах».  
 

На обласному конкурсі професійної майстерності 

«Молодіжне ДЕФІЛЕ» нашу бібліотеку представляла 

група молодих амбіційних, креативних та  творчих 

бібліотекарів, які прагнуть до 

самореалізації та саморозвитку в 

бібліотечній справі. Вони гідно представили бібліотеку та отримали 

Диплом переможця І ступеня.  

Робота Сахарової М. П. «Я – молодий бібліотекар ХХІ» визнана 

кращою серед 13 робіт представлених на Всеукраїнському конкурсі 

«Творчий злет: молодий бібліотекар року», організованому Президією 

та Молодіжною секцією Української бібліотечної асоціації. 

 

Участь у загальнодержавних заходах 
 

№ 

з/п 

Назва наукового форуму      

та місце проведення 

Тема виступу Учасник Термін 

проведення 

1.  Онлайн-семінар «Електронна 

бібліографія» 

(м. Харків, Державна наукова 

бібліотека ім. В. Г. Короленка) 

 

 

  27січня –  

7 червня  

2016 р. 

2.  ІІІ Зимова школа молодого 

бібліотекаря УБА 

(Закарпатська обл. с. Ізки)   

«Права людини в 

Інтернеті» 

 

Сахарова М. 

П. 

2–5 лютого 

2016 р. 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/zabolotnij1.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Viddani-meditsini-zhinki-.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Frejd2.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Frontovij-likar-red.12.052016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I1yqZ-OFHi4
http://library.vnmu.edu.ua/publications/literaturno-medichna-paradigma-vivchayemo-meditsinu-razom-z-pismennikami-rekom-bibliogr-pokazhch-uklad-g-v-storozhenko-m-i-kravtsova-m-i-shpukal-o-v-gorbenko-red-m-i-melnik-vidp-za-vip/
http://library.vnmu.edu.ua/publications/literaturno-medichna-paradigma-vivchayemo-meditsinu-razom-z-pismennikami-rekom-bibliogr-pokazhch-uklad-g-v-storozhenko-m-i-kravtsova-m-i-shpukal-o-v-gorbenko-red-m-i-melnik-vidp-za-vip/


3.  IV Міжнародна науково-

практична конференція “Наукова 

комунікація в цифрову епоху» 

(м. Київ, національний 

університет «Києво-Могилянська 

академія») 

 Сухарєва Л. В. 30–31 

березня  

2016 р.  

4.  Форум молодих бібліотекарів 

"Бібліотека на мапі міста"   

(м. Київ, національна 

парламентська бібліотека) 

 

 Сахарова М. 

П. 

7– 8 квітня 

2016 р. 

5.  Цикл онлайн-семінарів по 

ресурсах Thomson Reuters  

 Сухарєва Л. В. 18–22 квітня 

2016 р.       

6.  Семінар "Електронні книги та 

бібліотечне партнерство" 

(м. Анікщай, Литва)   

 Сахарова М. 

П. 

19–20 квітня 

2016 р. 

7.  Семінар «Краєзнавство – шлях до 

формування іміджу бібліотеки»  

 (м. Вінниця, бібліотека   

Вінницького кооперативного 

інститут) 

 

 

 

Краєзнавча діяльність 

наукової бібліотеки 

ВНМУ імені М. І. 

Пирогова у висвітленні 

історії університету.  

Юрчишина О. 

А. 

28 квітня 

2016 р. 

8.  Міжнародна науково-практична 

конференція "Місія медичних 

бібліотек в умовах реформування 

медичної галузі України"  

(м. Дніпропетровськ, НБ 

Дніпропетровської медичної 

академії)  

«Пріоритети і 

орієнтири методичної 

роботи» 

Кравчук Н. М. 

 

 

 

Мельник М. І. 

19–20 травня 

2016 р. 

9.  Семінар «Американські центри в 

Україні: зміцнюємо мережу»   

(М. Вінниця, бібліотека ВТЕІ 

 Головко Н. С. 

Сухарєва Л. В. 

Щукіна Л. Б. 

Шаповалова В. Ю. 

20 травня 

2016 року 

10.  ІV Обласний бібліотечний форум 

«Бібліотеки Вінниччини в реаліях 

сьогодення».   

(м. Вінниця, ВОНБ ім. К.А. 

Тімірязєва)  

                                                                       

 

 

«Сучасні пріоритети 

діяльності бібліотек 

ВНЗ м. Вінниці» 

 

Мельник М. І. 28 вересня 

2016р. 

11.  Курси підвищення кваліфікації в 

навчально-методичному центрі 

Національної Академії керівних 

кадрів культури і мистецтв 

  

«Формування 

інформаційного 

середовища в контексті 

потреб сучасних 

користувачів» 

Кравчук Н. М. 5 жовтня 

2016р. 

12.  Міжнародна науково-практична 

конференція "Бібліотеки вищих 

навчальних закладів: досвід та 

перспективи"  

(м. Київ, бібліотека КНУ ім. Т. 

Шевченка) 

 

 

«Соціальне 

партнерство – 

зростання іміджу 

сучасної бібліотеки» 

 

Кравчук Н. М. 11–13 

жовтня 2016 

року 

 



13.  ІІ науково-практична Інтернет-

конференція «Бібліотеки і 

суспільство: рух у часі та 

просторі»  

(м. Харків, Наукова бібліотека 

ХНМУ)  

 

 «Професійний 

розвиток бібліотечного 

персоналу: стратегічні 

завдання та практична 

дія»  

«Краєзнавча діяльність 

наукової бібліотеки 

ВНМУ імені М. І. 

Пирогова у висвітленні 

історії університету: 

традиції та інновації « 

 

 

Кравчук Н. М. 

 

 

 

 

Юрчишина О. А. 

24–31 

жовтня 2016 

року 

14.  V Міжнародна науково-практична 

конференція «Усноісторичні 

дослідження: сучасні тенденції, 

напрямки та перспективи».  

(м. Вінниця, ВОНБ ім. К.А. 

Тімірязєва) 

 

 

 

Юлія Грош: портрет 

бібліотекаря, 

краєзнавця й директора 

музею у дзеркалі часу 

Юрчишина О. А. 25–27 

жовтня 2016 

року 

15.  Конференція Української 

бібліотечної асоціації «Українська 

бібліотечна асоціація: пошук 

майбутнього».  

(м. Київ)    

  

 

«Мотивація та 

включеність 

бібліотечної громади у 

роботу Асоціації та МС 

УБА» 

Сахарова М. П. 17–18 

листопада 

2016 р. 

 

 

16.  Науково-практична конференція  

«Місце бібліотек  ВНЗ в 

міжнародному науковому 

інформаційному просторі» 

(м. Вінниця, бібліотека 

Вінницького національного 

аграрного університету) 

 

«Альтметрікс в науко-

метрії» 

  

 «Академічна доброчес-

ність в навчальній та   

науковій діяльності» 

 

 «Інтеграція і 

комунікація ресурсів 

бібліотеки  ВНЗ     у 

формуванні науково-

інформаційного 

простору» 

 

Сухарєва Л. В. 

 

 

Мельник М. І. 

 

 

 

Головко Н. С. 

29 листопада 

2016 р. 

17.   ІІІ міжнародна науково-

практична інтернет-конференція  

«Бібліотека університету на 

новому етапі розвитку 

соціальних комунікацій». 

(м. Дніпро, Нац. університет 

залізничного транспорту імені 

акад. В. Лазаряна) 

 

  1–2 грудня  

2016 р.  

18.  Семінар «Маркетинг в соціальних 

мережах для бібліотек» 

(м. Київ, Громадська організація 

«Українська бібліотечна 

асоціація» 

  9 грудня  

2016 р. 

 

 



Культурно-просвітницька робота 

Культурно-просвітницька робота бібліотеки здійснювалася  на основі вимог державної 

концепції національного виховання студентської молоді з урахуванням соціальних і 

духовних потреб. Час навчання в університеті – це роки, які виховують молоду людину, її 

громадянську позицію, формують морально-етичний світогляд,  духовність та загальну 

культуру.  

Для реалізації поставлених завдань протягом року провели: 

      

Форма роботи 2013 р. 2014 р. 2015 2016 

Книжкові виставки 127 84 76 86 

Віртуальні виставки 6 4 29 35 

Бібліографічні огляди 32 29 38 27 

Літературні вечори 11 9 5 8 

Засідання «Літературної Вежі» 32 36 33 41 

Заняття гуртка польської мови 53 58 56 74 

Засідання клубу «Що?» «Де?» «Коли?» 25 25 27 29 

Масові заходи 170 167 148 156 

Кількість представлених джерел 1815 1793 1785 1813 

Кількість відвідувань 1458 1598 1643 1691 

 

Електронні виставки 
 

 Крім традиційних книжкових виставок останнім часом значне місце у роботі бібліотеки 

займала організація електронних виставок, завдяки якій мали можливість представити 

широкому загалу користувачів нашої бібліотеки різнотематичний масив документів. 
 

1. Альтернативна медицина: вплив мінералів на самопочуття [Електронний ресурс] : 

електронна виставка / Т. І. Ліфанова ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 

Вінниця, 2016. – 20 слайдів. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/Minerali.pdf 

2.  Ампелотерапія – таке солодке лікування [Електронний ресурс] : електронна 

виставка / О.П. Нікітюк ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 

2016. – 26 слайдів. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/Ampeloterapiya.pdf 

3. Анімалотерапія [Електронний ресурс] : електронна виставка / С. М. Лозан ; Наукова 

бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 21слайд. – Режим доступу http 

: //library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Animaloterapiya.pdf 

4. Архітектурна рапсодія Вінниччини : до Дня пам’яток  історії та культури 

[Електронний ресурс] : електронна виставка / Т. П. Кривешко ; Наукова бібліотека 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 18 слайдів. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/istorichni-pamyatki-

vinnichchini.pdf 

5. Біль і безсмертя Бабиного Яру : до 75-річчя трагедії 1941-1943 [Електронний ресурс] : 

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

Пирогова. – Вінниця, 2016. – 24 слайди. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Babin-YAr.pdf 

6.  Віддані медицині жінки [Електронний ресурс] : електронна виставка / Л.Ф. 

Лізановська ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 18 

слайдів. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/Viddani-meditsini-zhinki-.pdf 



7.  Вінниця – туристична… : до Всесвітнього дня туризму [Електронний ресурс] : 

електронна виставка / Т. П. Кривешко ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

– Вінниця, 2016. – 23 слайди. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/Den-turizmu.pdf 

8. Заради майбутнього людства : до 150-річчя з дня народження Д. К. Заболотного 

[Електронний ресурс] : електронна виставка / Л.Ф. Лізановська ; Наукова бібліотека 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 27 слайдів. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/zabolotnij1.pdf 

9.  Знамениті жінки-бібліотекарі : покликання та випадковість [Електронний ресурс] : 

електронна виставка / Т. П. Кривешко ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

– Вінниця, 2016. – 11 слайдів. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/Znameniti-zhinki-bibliotekari.pdf 

10. Інші світи або по той бік свідомості [Електронний ресурс] : електронна виставка / І. 

В. Гулик ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 11 

слайдів. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/gnatishin.pdf 

11.  Майбутнє в 3D [Електронний ресурс] : електронна виставка / М. П. Сахарова ; 

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 19 слайдів. – Режим 

доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/3D.pdf 

12. Милосердя й доброта  – людства два крила [Електронний ресурс] : електронна 

виставка / Н. П. Одінцова ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 

2016. – 22 слайди. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/miloserdya-2a.pdf 

13. «Милосердя на полі бою» = «Inter Arma Caritas»  [Електронний ресурс] : електронна 

виставка / Л. В. Лозан ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. 

– 31 слайд. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/CHervonij-Hrest-kopiya.pdf 

14. Мрії зламане крило : до 145-річчя від дня народження Лесі Українки [Електронний 

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

Пирогова. – Вінниця, 2016. – 22 слайди. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Lesya-Ukrayinka1.pdf 

15.  На перекрестке гомеопатии  и психологии : конституциональные  гомеопатические 

препараты [Електронний ресурс] : електронна виставка / Л. В. Лозан ; Наукова 

бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 33 слайди. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Lozan-L.V..pdf 

16. Невідома Софія Окуневська – перша жінка-лікар Буковини та Галичини 

[Електронний ресурс] : електронна виставка / Л. Б. Щукіна ; Наукова бібліотека 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 22 слайди. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Nevidoma-Sofiya-Okunevska-2.pdf 

17.  Не дождавшийся рассвета : до 135-річчя від  дня нарождення Стефана 

Цвейга [Електронний ресурс] : електронна виставка / Л. В. Лозан ; Наукова бібліотека 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 15 слайдів. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Prezentatsiya-Zweig-11.pdf 

18. Науковці Вінниччини [Електронний ресурс] : віртуальна виставка / Г. М. Старчеус ; 

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 21 слайд. – Режим 

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

19.  Олег Шупляк – український Сальвадор Далі : до Дня художника України : 

електронна виставка / Т. П. Кривешко ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Lozan-L.V..pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Nevidoma-Sofiya-Okunevska-2.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Nevidoma-Sofiya-Okunevska-2.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Prezentatsiya-Zweig-1.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Prezentatsiya-Zweig-1.pdf


– Вінниця, 2016. – 11 слайдів. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/Oleg-SHuplyak-2.pdf 

20. Реабілітовані історією : до Дня жертв політичних репресій [Електронний ресурс] : 

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

Вінниця, 2016. – 21 слайд. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/Konkurs-virt.-vist.-B-ka-VNMU.pdf 

21. Серцевих справ лікар : до 140-річчя від дня народження Миколи Стражеска 

[Електронний ресурс] : електронна виставка / Г. А. Бондар ; Наукова бібліотека 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 16 слайдів. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Sertsevih-sprav-likar.pdf 

22.  Святитель Лука (Войно-Ясенецкий В. Ф.) : научно-познавательные материалы 

[Електронний ресурс] : електронна виставка / Т. І. Ліфанова ; Наукова бібліотека 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 17 слайдів. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Svyatitel-Luka.pdf 

23. Сини подільської землі, співці краси її і слави Лауреати національної премії ім. 

Тараса Шевченка : до 55-річчя з часу встановлення [Електронний ресурс] : електронна 

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

2016. – 29 слайдів. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/Sini-podilskoyi-zemli1.pdf 

24. «Таємниці душі» Зигмунда Фрейда [Електронний ресурс] : електронна виставка / Н. 

П. Одінцова ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 30 

слайдів. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/Frejd2.pdf 

25. Традиції та звичаї Різдвяних свят : різдвяний калейдоскоп [Електронний ресурс] : 

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

Пирогова. – Вінниця, 2016. – 41 слайд. – Режим доступу: http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/Rizdvyanij-kalejdoskop1.pdf 

26.  Трійця. Зелені свята [Електронний ресурс] : електронна виставка / Н. П. Бойко; 

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 18 слайдів. – Режим 

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

27.  Туристичний альбом «Унікальні місця Вінниччини, які варто побачити» : до 

Всесвітнього дня туризму [Електронний ресурс] : електронна виставка / Т. П. 

Кривешко ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 24 

слайди. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/unikalni-mistsya-V-Ukrayini.pdf 

28. У війни не жіноче обличчя : до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

[Електронний ресурс] : електронна виставка / Т. П. Кривешко ; Наукова бібліотека 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 26 слайдів. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/U-vijni-zhinoche-oblichchya.pdf 

29. Усміхнена душа Поділля : Анатолій Панасович Гарматюк (1936-2006) [Електронний 

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

Пирогова. – Вінниця, 2016. – 18 слайдів. – Режим доступу : 

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

30. Фронтовий лікар : до 95-річчя від дня народження Конвісарова Григорія Івановича 

(15.10.1921 –10.10.2012) [Електронний ресурс] : електронна виставка / О. А. 

Юрчишина ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 16 

слайдів. – Режим доступу : http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/09/Frontovij-likar-red.12.052016.pdf 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Konkurs-virt.-vist.-B-ka-VNMU.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Konkurs-virt.-vist.-B-ka-VNMU.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Sertsevih-sprav-likar.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Sertsevih-sprav-likar.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Frontovij-likar-red.12.052016.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Frontovij-likar-red.12.052016.pdf


31. Це стосується кожного: стоп СНІД : до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом  

[Електронний ресурс] : електронна виставка / О. П. Мельник ; Наукова бібліотека 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 17 слайдів. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/SNID1.pdf 

32. Шотландський менестрель : до 245-річчя з дня народження Вальтера Скотта 

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

ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 15 слайдів. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Valter-Skott.pdf 

33.  Эффект Моцарта [Електронний ресурс] : електронна виставка / І. А. Дремлюга ; 

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 17 слайдів. – Режим 

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

psihoterapevticheskij-metod-ispolzuyushhij-muzyku-v.pdf 

34. «Я син народа, що вгору йде...» : (до 160-річчя від дня народження Івана Яковича 

Франка [Електронний ресурс] : електронна виставка / М. І. Кравцова ; Наукова 

бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 17 слайдів. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Ivan-Franko.pdf 

35. Яскравий метеор американської літератури : до 140-річчя від дня народження Джека 

Лондона [Електронний ресурс] : електронна виставка / С. М. Лозан ; Наукова 

бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 25 слайдів. – Режим доступу: 

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

 

5.7. Відеороботи бібліотеки 
 

Віртуальна презентація книг є одним із напрямків роботи бібліотеки, яка дає 

можливість оперативно представити новинки літератури в нетрадиційному форматі, 

привернути увагу користувача цікавою та змістовною інформацією. У 2016 році увазі 

користувачів представили:  
 

1. Гулик І. В. Інші світи [Відео] : буктрейлер до книг М. Гнатишина. – Вінниця, 2016. – 

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

2. Сахарова М. П., Мельник М. І. Сучасні пріоритети діяльності бібліотек ВНЗ м. 

Вінниці [Відео] : відеозвіт про роботу бібліотек ВНЗ м. Вінниці. – Вінниця, 2016. – 

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

3. Сахарова М. П., Мельник М. І. Етапи життя доцента кафедри пропедевтики дитячих 

хвороб М. Р. Лойка [Відео] :  [до 75-річчя з дня народження].  – Вінниця, 2016. – 

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

4. Сухарєва Л. В., Гулик І. В. Життя у книзі – книга у житті [Відео] : буктрейлер до рек. 

покажч.  / Конкурсна робота до Всеукраїнського дня бібліотек. – Вінниця, 2016. –– 

Назва з контейнера ;  Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=bw9LkOi1naE 

5. Життя у книзі – книга у житті [Відео] : буктрейлер до рек. покажч. / гол. реж. Л. В. 

Сухарєва ; Гулик І. В., оператор А. В. Заяць ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова. – Вінниця, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; Розмір 247 Mb, 02:28 

хв. – Конкурсна робота до Всеукраїнського дня бібліотек. 

6. «Якщо ви володієте мовами, ви всюди вдома» [Відео] : [до Всеукраїнського дня 

бібліотек] / керівник проекту Л. В. Сухарєва ; техн. ред. І. В. Гулик ; Наукова 

бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – Розмір 168 Mb, 03:00 хв. – 

Конкурсна робота УБА «English Fest в бібліотеці». – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=YkQujBQmO_g 

 

http://library.vnmu.edu.ua/videomateriali-biblioteki/
http://library.vnmu.edu.ua/videomateriali-biblioteki/
https://www.youtube.com/watch?v=bw9LkOi1naE


5.8. Робота клубів за інтересами 
 

  „Молодь – наше майбутнє” – це гасло завжди актуальне, адже молодому поколінню 

доведеться будувати майбутнє української держави, вирішувати багато питань соціально-

політичного та економічного порядку. Саме бібліотека 

сьогодні є й дозвіллєвим центром, місцем творчого 

розвитку, зустрічей і спілкування для  талановитої молоді, 

яка потребує підтримки і допомоги в розвитку власних 

здібностей і нахилів. Позитивну роль у цьому відіграють 

гуртки та клуби, які працюють при бібліотеці.  

У 2016 році відбулося 29 засідань інтелектуального 

клубу «Що? Де? Коли?», який уже чотири роки успішно 

продовжував працювати на базі нашої бібліотеки,  та  брав участь у 

різних інтелектуальних змаганнях і займав призові місця. Його 

учасниками є молоді, талановиті, кмітливі та енергійні студенти 

університету, які об’єднались в єдину команду «СSS». 

      Рік цікавих і серйозних тренувань приніс бажані результати: 

    - у турнірі «Сила нескорених» команда «СSS» посіла ІІІ місце в 

загальному заліку. Призери отримали дипломи за підписом міського 

голови та цінні подарунки;   

    - на традиційному щорічному відкритому Кубку Вінниці та 

Вінницької області з інтелектуальних ігор на призи міського голови  

команда ВНМУ імені М.І.Пирогова «СSS» цього року посіла ІІ місце;  

    - на щорічному інтелектуально-ігровому фестивалі «Баюнале», 

присвяченому Дню української писемності та мови другий рік поспіль 

«Граніт науки» І степені «важкості» – стилізований камінь, вагою 

понад 3 кг – отримали гравці команди «СSS»;  

    - у молодіжній грі «Що? Де? Коли?», яка об’єднала  команди з 

вищих навчальних закладів міста, громадських діячів, представників IT-сфери та нової 

поліції команда “СSS” ВНМУ ім. М. І. Пирогова на чолі з капітаном Олександром Роженком 

виборола І місце. 
 

Для успішної роботи в найрізноманітніших сферах 

медицини, як показує досвід, знання тільки рідної мови є 

недостатнім. Кожен, хто бажає оволодіти іноземною мовою 

може вибрати доступний і самий оптимальний варіант для 

того, щоб вивчити, ту мову, яка йому більше подобається. 

Однією з таких мов для студетів-медиків стала польська мова. 

Адже сьогодні стало реальністю здобути освіту,  пройти 

стажування чи навіть працевлаштуватися на роботу в Польщі.  

З цією метою уже 7 років при бібліотеці працює гурток 

польської мови, який допомагає студентам оволодіти 

розмовною мовою,  навчитися читати та писати. В 2016 році 

було проведено 74 заняття. За участю членів гуртка проходять 

різні культурно-просвітницькі заходи. Так, до   Дня рідної мови           

(21 лютого) члени гуртка  писали диктант польською мовою. У  

травні 2016 року проходив  Третій Всеукраїнський диктант з польської мови «Я пишу, ти 

пишеш, ми пишемо по-польськи… До написання диктанту у Вінниці долучилося більше 

200 осіб різного віку. Студенти ВНМУ імені М. І. Пирогова Анастасія Гавриловська (VI 

http://library.vnmu.edu.ua/club/intelektualnij-klub-shho-de-koli/
http://library.vnmu.edu.ua/club/gurtok-polskoyi-movi/
http://library.vnmu.edu.ua/club/gurtok-polskoyi-movi/
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/1.jpg


мед.), Ольга Григоренко (IV мед.) та Ольга Кучма (III мед.), Андрій 

Загоруйко (VI мед.) взяли участь у заході. За результатами конкурсу  А. 

Гавриловська посіла четверте місце. 
        

                При  науковій бібліотеці протягом 20 

років плідно працює  творче об’єднання студентів 

«Літературна вежа». Серед  усієї низки масових 

заходів, які проводить бібліотека, а в звітному році 

їх було 41, найпопулярнішими і найулюбленішими  

залишаються  щорічні вечори її випускників. 

     З нагоди 20-річного ювілею на захід були запрошені випускники  

1996-2014 років. «Золотий голос» нашої  «Вежі» – Олександр Шуберт 

(випускник 2004 р.) виконанням пісень італійською мовою подарував 

присутнім прекрасні і зворушливі хвилини єднання з прекрасним.  

 

Вірш-присвяту ювілею «Вежі» та її талановитому студентству  презентувала вінницька 

поетеса, депутат обласної Ради – Жанна Дмитренко: 

Поезія – високих мрій одежа – 

У цьому залі, в душах молодих. 

Сьогодні 20 літ святкує «Вежа»,  

Коли цвітуть у Вінниці сади. 

        По-різному складались їхні долі, 

Отих студентів, хлопців і дівчат. 

Дай, Боже, всім широких видноколів, 

Хай горнеться удача до плеча. 

Й поезія дарує світлі миті 

Серед трудів і прикрощів земних, 

Немов троянди, що росою вмиті,  

Немов духмяні подихи весни. 

До 20-річного ювілею «Вежі» було видано  

збірку «Подих весни», у якій вперше побачили світ вірші поетів-

початківців, студентська проза та малюнки. Дана збірка стала третьою у 

творчому доробку «вежівців».  

   Незабутнім і пам’ятним був вечір «Два крила любові», де з уст 

нинішніх студентів та випускників минулих років прозвучало багато 

теплих слів на адресу творчого об’єднання «Літературна вежа».     

Глядачі  вечора  мали змогу познайомитися з митями становлення,  

розвитку та зростання творчих потенціалів учасників «Літературної вежі» під час показу 

презентації «Два крила любові».  
 

http://library.vnmu.edu.ua/club/tvorche-ob-yednannya-literaturna-vezha/


Зв’язки з громадськістю 
 

 Фахівці нашої бібліотеки протягом 2016 року підтримували зв’язки з різними 

громадськими організаціями та неодноразово відвідували культурні, мистецькі та 

просвітницькі заходи, які проходили як  у бібліотеці, так і у  інших бібліотеках  міста та 

культурних центрах. 

 Бібліотека підтримувала зв’язки з письменниками рідного краю та відвідали заходи з 

нагоди 45-річчя створення спілки письменників Вінниччини 

«Вінницькій обласній організації спілки письменників – 45 

років». У бібліотеці було організовано зустріч з 

письменником М. Рябим, на якій автор презентував власну 

книгу «Чутки про смерть перебільшено» про відомого 

українського мікробіолога та епідеміолога Данила Кириловича 

Заболотного. До 75-річного ювілею  доцента кафедри 

пропедевтики дитячих хвороб  була проведена мистецько-творча 

зустріч «Душі криниця». 

Михайло Романович Липко – 

один із тих людей, які 

беззастережно віддані рідній 

землі, і які все своє життя 

присвятили охороні здоров’я майбутнього  нашого народу 

– дітям. Вечір-спогад «Подільський сміхотворець – 

Анатолій Гарматюк»  провели за участю дружини 

гумориста Ніни Михайлівни.  

Для бібліотечних працівників відбулася зустріч з вінницьким 

краєзнавцем, провідним фахівцем з питань цивільного захисту 

Донецького національного університету М. Г. Домненком, який в 

цікавій і доступній формі краєзнавець розповів про події Другої світової 

війни на теренах Вінниччини та розшукав архівні матеріали про рідних 

та близьких працівників бібліотеки, які загинули чи зникли безвісти під 

час війни, їх нагородні листи, карти військових дій, місця поховань, 

тощо. 

Відвідали презентацію книги «Пам’ятки історії та культури Вінницької області. 

Вінниця», у якій представлені матеріали про основні археологічні й історичні пам’ятки, 

твори монументального мистецтва та архітектури історико-культурної спадщини Вінниці. 

       Взяли участь у презентації автобіографічної книжки лікаря О. Остапенка 

«Анатомія неможливого», яка розповідає про трагічні сторінки сталінських репресій у м. 

Вінниці. У своєму виступі О. Юрчишина, краєзнавець бібліотеки, розповіла присутнім про 

незаконно репресованих студентів, співробітників та 

викладачів Вінницького медичного інституту.  

Відвідали презентацію книги «Історії Старого 

міста», яка на сьогодні  не має аналогів в краєзнавчій 

літературі та містить опис замчищ, спочатку Литовського, 

потім князів Острозьких.  

О. Юрчишина взяла участь у Всеукраїнському святі 

сатири та гумору імені поета і лікаря Степана Руданського в с. Хомутинці. 17 січня 2016 р. у 

м. Калинівці на Вінниччині  під час Всеукраїнського свята імені Степана Руданського 

колектив авторів книжки «І я знов живий світ оглядую…» (Київ, 2014) був нагороджений 

дипломом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського за 



2015 рік. До складу авторів видання увійшла головний 

бібліотекар ВНМУ ім. М. І. Пирогова Ольга 

Анатоліївна Юрчишина.  

Завдяки співпраці з Вінницьким обласним 

центром  народної творчості та Вінницьким 

управлінням культури і мистецтв, систематично 

відвідували  обласні та міські виставки, конкурси та 

фестивалі 

декоративно-

прикладного мистецтва, у яких безпосередню 

участь приймала Бойко Н. В., гарний бібліотекар та 

талановита майстриня-флорист. За творчі 

досягнення та активну участь у мистецькому житті 

міста (протягом 

року взяла 

участь у 7 

заходах) була 

нагороджена 

Подяками Управління культури і мистецтв Вінницької 

облдержадміністрації та Вінницького обласного центру 

народної творчості.  

Тісні контакти бібліотека налагодила із Державним 

архівом Вінницької області, працівники якого активно сприяють розширенню краєзнавчого 

напрямку роботи в бібліотеці, а також з Вінницькою обласною універсальною науковою 

бібліотекою ім. К. А. Тімірязєва, обласною науковою медичною бібліотекою, обласним 

краєзнавчим музеєм, Національним музеєм-садибою ім. М. І. Пирогова, обласним 

відділенням Спілки письменників України, окремими видавництвами, багатьма іншим 

установами та організаціями, краєзнавцями, не лише м. Вінниці, а й України. 

Допомогу в науково-дослідній діяльності бібліотеки надають також випускники 

університету, зокрема, військовий лікар-отоларинголог, нащадок лікаря й поета С. 

Руданського О. В. Боржковський з м. Житомира та О. Я. Щупка з м. Суми та ін.  

У пошуковій роботі значну допомогу надають вінницький краєзнавець, провідний 

фахівець з питань цивільного захисту Донецького національного університету Домненко 

Микола Григорович та економіст, краєзнавець, пошуковець-дослідник, член Вінницької 

обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури 

Українського фонду пошуку «Пам’ять», член Національної спілки краєзнавців України 

Бранько Ярослав Андрійович, заступник директора з науково-методичної роботи 

Державного архіву Вінницької області Фаїна Аврамівна Винокурова.  

  

 Всі успіхи в роботі бібліотеки досягнуті завдяки наполегливій та кропіткій роботі 

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

активну та творчу позицію працівників бібліотеки з ініціативи дирекції нашої 

бібліотеки та інших організацій були відзначені та нагороджені: 



 

Лазаренко Т. П. 

 

Почесна грамота 

«За професіоналізм» 

 

 

Сухарєва Л. В. 

 

Почесна грамота 

«За впровадження новітніх 

інформаційних технологій та проектну 

діяльність» 

 

 

 

Сахарова М. П. 

 

Диплом  

за зайняте І місце  

в обласному бібліотечному конкурсі  

«Молодіжне дефіле» 

 

 

Сахарова М. П. 

 

Диплом 

за перемогу у Всеукраїнському конкурсі 

«Творчий злет:  

молодий бібліотекар року 2016» 

 
Гулик І. В. Диплом ІІІ ступеня  

за електрону  виставку 

 «Реабілітовані історією»  

 

в межах конкурсу віртуальних виставок  у 

бібліотеках організованого Дистанційною 

Академією ВГ «Основа» та Харківською 

державною бібліотекою ім. В.Г. Короленка 
 

Шаповалова В. Ю. Грамота  

«За впровадження ІРБІС та розширення 

інформаційних можливостей бібліотеки» 

 



Бойко Н. В.                     Подяка 

Управління культури і мистецтв 

Вінницької облдержадміністрації та 

Вінницького обласного центру народної 

творчості  за участь  

у виставці «Шевченко у народному 

мистецтві» 

 

Подяка 

Вінницького обласного центру  

народної творчості 

за участь в обласній виставці 

образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва «Подільська 

народна іграшка» 

 

 
 

 


