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Організація обслуговування користувачів 

Бібліотечне обслуговування – один з головних напрямків діяльності бібліотеки, що 

допомагає задовільнити духовні, культурні, освітні та інформаційні потреби. Тому 

забезпечення якісного обслуговування всіх категорій користувачів було одним із 

визначальних напрямків роботи бібліотеки.  

 2018 2019 ріст 

К-ть користувачів за єдиним реєстраційним обліком 12 086 11 883 -203 

К-ть користувачів, обслужених всіма структурними 

підрозділами 

32 728 32 465 -263 

Кількість відвідувань 362997 363 151 +154 

Кількість виданих документів 600 912 600 804 -108 

Кількість звернень до веб-ресурсів бібліотеки 25 126 28342 + 3216 

Кількість проведених масових заходів  136 165 +29 

 

                



У 2019 році виповнилося 15 років з часу початку навчання англомовних студентів в 

університеті. Збільшення кількості студентів прямопропорційно відображається на 

збільшенні їхніх потреб у послугах бібліотеки, про що свідчать показники відвідування і 

книговидачі. За цей час у 87 разів збільшилася кількість англомовних студентів, у 79 разів 

зросли показники відвідування, у 6 разів збільшилась книговидача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплектування та облік фонду 
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Рік  Прим. Сума 

 

ВСЬОГО 

 кошти  

університету 

2015                                Книги:  4949 956 828,00  

1 124 302,55 Періодичні видання  167 474,55 

2016                                Книги:  4749  1 013 353,24   

1 083 950,19 
Періодичні видання  70 596,95   

2017                                Книги:  11 049 2 995 650,36  

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

2018                                Книги:  8694 3 987 286,80  

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

     2019 

 

 

                               Книги:  

 

7084 4 153 775  

4 293 123,8 

Періодичні видання 

 

154 139 348,79 

  

Загальний фонд бібліотеки на 31.12.2019 р. становив 574 993 прим. видань в т. ч. 

цінний і рідкісний фонд – 3245 прим., обмінний фонд – 430 прим. Література медичної 

тематики складає 473 250 прим., що становить понад 82,3% від загального фонду. Із них 

наукових видань 215 922 прим. (37,5%) та навчальних 191 536 прим. (33,3%.). Крім того, 

бібліотека нараховує 106 103 прим. періодичних видань. 

 Приріст бібліотечного фонду у звітному році становить 2518 прим. Вилучено із фонду 

8762 прим. загубленої, зношеної та застарілої за змістом  літератури. З них 1288 прим. відіслали у 

м. Кропивницький та в м. Краматорськ до переміщеної бібліотеки Донецького 

Національного медичного університету.  

.  

 



У 2019 році університетських коштів було використано більше на 166 489 грн. 

Зростаюча вартість видань відобразилася 

на загальній кількості надходжень 

порівняно з минулими роками. 

Незважаючи на це використання 

університетських коштів було 

ефективним, адже в останні роки, крім 

оновлення фонду сучасними 

вітчизняними виданями значна увага 

приділялася комплектуванню фонду 

виданнями англійською мовою. У 

звітному році бібліотека продовжила 

співпрацю з видавництвом «Elsevier» та 

отримала 620 прим. (у 2018 році – 613 

прим.) сучасної медичної літератури останніх років видання. Надходження  літератури 

іноземною мовою у 2019 році склали 25,6% від загальної кількості отриманої 

літератури. 

Річні показники надходжень друкованих видань: 
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Електронні ресурси 

 

Електронний каталог бібліотеки складається з наступних БД та налічує: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*БД буде онулятися на початок нового року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Інституційний репозитарій 
 

Фонд ІР складають 3862 документи в т. ч.  

Фонд «Патенти» – 1381 документів. 

Колекція «Наукова бібліотека» – 117 документів.  

Дисертацій – 96 документів.  

   



Веб-сайт бібліотеки 

За звітний період зафіксовано 10 599 (81,7%) нових користувачів і 771 (18,3%) 

користувач, що повернувся на сайт повторно. Основними користувачами сайту є студенти 

(вікова категорія 16-25).  

 

 

Найбільша кількість користувачів сайту бібліотеки знаходиться в Україні (92,6%), 

далеке зарубіжжя представлено користувачами з США (2%) та Індії (1,1%) та ін. (до 1%), 

близьке – Росії, Чехії, Німеччини, Великобританії та ін. (бл. 0,3%). Географія українських 

відвідувачів сайту розподілилася наступним чином. Найактивніше сайт відвідують 

користувачі з Києва (30,4%) та Вінниці (30,2%). Активно відвідують користувачі зі Львова, 

Дніпра, Харкова та інших міст України (в межах 2,6-1,2%). 

 

7.4. Бібліотека в соціальних мережах 

Для підвищення іміджу бібліотеки, її ресурсів і сервісів протягом року активно 

використовували соціальні мережі. Бібліотека ВНМУ активно пропагує бібліотечно-

інформаційні продукти та послуги на власних сторінках у Фейсбуці, Інстаграм, Ютубі. Це 

дозволяє підвищити оперативніше інформувати аудиторію про заходи, PR-акції.  

Бібліотека ВНМУ у Фейсбуці. Завдяки різноформатності наповнення контенту у Фейсбуці 

(адже є і текст, і  відео, і фото, і посилання) та регулярності оновлення контенту, за минулий 

рік ми збільшили кількість підписників до 714. 



Дописи, які містять в собі відео, найбільш 

популярні серед наших підписників. 

Наступного року спробуємо відформатувати 

наповнення сторінки, будемо давати більше 

візуального контенту. 

 

  

Бібліотека ВНМУ в Інстаграм. Кількість постійних читачів сторінки - 351, почало стежити 

884 фоловерів.  За рік було завантажено 50 дописів. Найбільше переглядів та уподобань 

набирають відео за участю студентів нашого університету. 

Бібліотека ВНМУ на Ютубі. За період з 1.01.2019 по 31.12.2019 канал переглядали майже 

3000 разів, що становить загальну тривалість сеансу перегляду 56,3 години. У 2019 році на 

канал бібліотеки ВНМУ в Ютубі було завантажено 15 відеофайлів. Плейкаст бібліотеки 

ВНМУ «Бібліотека - інформація, знання, успіх! Library - information, knowledge, success!» був 

переглянутий у перші девять днів після опублікування 78 раз, і може вважатися самим 

популярним за рейтингом. 

Науково-дослідна робота 
 

Наукова робота бібліотеки з історико-медичного краєзнавства здійснювалася 

за напрямками проєкту «Пам’ять університету», а саме: 

•  «Вінницький медичний інститут в роки Другої світової війни»  

• проводилася підготовка матеріалів до бібліографічних покажчиків: «Війна пройшлась по 

їхніх долях: співробітники та студенти ВНМУ на фронтах Другої Світової», «Праці 

вчених ВНМУ»,  «Професори та доктори наук ВНМУ ім. М. І. Пирогова: 1921-2021 

рр. (віхи життя та діяльності).  

• проводилося дослідження за темами:  

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

політичних репресій тоталітарного режиму).  

«Історія ВНМУ ім. М. І. Пирогова в документах і спогадах», 

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

меморіальні дошки видатним медикам Вінниччини та науковцям, видатним 

випускникам ВНМУ ім. М. І. Пирогова) 

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

«Історія наукової спадщини університету» – запроваджено серію  
 

 

У травні 2019 року бібліотека вперше подала на конкурс «Бюджет громадських 

ініціатив» Вінницької міської об’єднаної територіальної громади проєкт «Вінниця – місто 

послідовників М. І. Пирогова».  

Виборювати перемогу було не надто просто. 3 липня під час  ярмарку проєктів 

Вінницької міської ради, який відбувся у хабі «Місто змістів» бібліотека мала змогу 

обговорити проєкт з представниками виконавчих органів міської ради та відстояла право 

проєкту на участь у конкурсі, підготувавши попередньо презентацію. Чимало запитань було 

поставлено до автора проєкту щодо його доцільності, відповідності  стратегічним 
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пріоритетам і цілям розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади; 

затребуваності проекту цільовою аудиторією, переваг та реалізації в разі перемоги. Проєкт 

було схвалено, визнано одним з найкращих та допущено на загальноміське голосування.  

Видання книги «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова» стане своєрідною 

культурною візитівкою міста в галузі медицини та туризму, сприятиме інтелектуальному 

розвитку вінничан, розширенню їх знань про відомих лікарів, які  зробили вагомий внесок в 

розвиток медицини України і світу та возвеличили професію лікаря. 

Брали участь у підготовці календарів знаменних і пам’ятних дат «Вінниччина 

медична – 2020» (спільно з ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва), «Імена в медицині у відгомоні 

часу» (спільно з Національною науковою медичною бібліотекою). Власні видання 

«Вінниччина медична – 2020» та «ВНМУ ім. М. І. Пирогова: ювілеї, події, дати – 2020» 

популяризують імена славетних співвітчизників, висвітлюють їх внесок у становлення і 

розвиток медицини краю, науковців ВНМУ ім. М. І. Пирогова, визначні події в житті 

університету тощо. 

З нагоди 140-річчя від дня народження Миколи 

Ананійовича Стаховського, лікаря, дипломата, громадського 

діяча, художника, книжкового графіка підготовлено електронну 

виставку «Лікар Микола Стаховський  (1879–07.12.1948): 

український громадсько-політичний діяч, дипломат, 

просвітник». Він працював оториноларингологом у м. Вінниця 

(1909–1914). У 1919 р. був першим головою дипломатичної місії 

Української Народної Республіки у  Великій Британії. Виставка  

розкриває його життєвий шлях, знайомить з професійною та 

громадською діяльністю, літературою про нього. 

З нагоди 120-річчя від дня народження Бориса Дмитровича 

Антоненка-Давидовича, письменника, літературознавця, 

мовознавця, громадського діяча, медика «З доріг далеких і 

близьких...». Яскрава особистість, оборонець української мови, 

людина виняткової порядності, чесності, безкомпромісності, 

багаторічний в’язень сталінських таборів,  зробив вагомий 

внесок у розвиток культури української мови.  

До 155 річниці від дня народження М. В. Оводова на 

основі архівних матеріалів  підготовлено електронну виставку  

«І лікар, і міський голова». Він  залишив великий слід у міській історії як громадський та 

політичний діяч, лікар і реформатор. За його керівництва у Вінниці вперше з’явились 

телефон, водогін та трамвай, були зведені театр та готель 

«Савой» та ін. 

 Електронна виставка “Дорога в люди”, присвячена 85-

річчю з дня народження лікаря-акушера, доктора медичних 

наук, професора Бориса Федоровича Мазорчука, який впродовж 

1991-2012 років очолював кафедру акушерства та гінекології 

№1 ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 
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http://library.vnmu.edu.ua/140-rokiv-vid-dnya-narodzhennya-mikoli-ananijovicha-stahovskogo/
http://library.vnmu.edu.ua/boris-dmitrovich-antonenko-davidovich-120-rokiv-vid-dnya-narodzhennya/
http://library.vnmu.edu.ua/boris-dmitrovich-antonenko-davidovich-120-rokiv-vid-dnya-narodzhennya/
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Ovodov.pdf
http://library.vnmu.edu.ua/8689-2/


Перелік видань та публікацій 
 

Відображення досягнень і досвіду роботи бібліотеки систематично висвітлювалося у 

періодичних виданнях. Протягом 2019 року підготовлено: 

                  Статті – 27 

                  Видання – 11 

                  Тези конференцій – 14 

         Електронні ресурси – 11 

      Про нас писали – 5 

 

Видання, інформаційні листи 

1. Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ м. Вінниці за 2018 рік / метод. центр бібліотек ВНЗ 

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

відп. за вип. Н.  М. Кравчук. – Вінниця, 2019. – 48 с. 

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

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. У 12 вип. / Г. А. Біловус. – Вінниця, 2019. 

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

Вінниці / відп. за вип. Н.  М. Кравчук ; гол. ред. М. І. Мельник ; ред. Я.С. Бондарчук ; 

бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – Вип. 7. – 23 с. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-7-19-red-1.pdf 

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

Вінниці/  відп. за вип. Н.  М. Кравчук ; гол. ред. М. І. Мельник ; ред. Я.С. Бондарчук ; 

бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – Вип. 8. – 28 с. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-7-19-.pdf 

5. Біловус Г. А. Вакцинація: сучасні тенденції : рек. список літ. / Г. А. Біловус ; 

бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 15 с. – (На допомогу освітнім 

програмам).  

6. Вінниччина медична – 2020 : календар знамен. і пам’ят. дат / ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова, Наук. б-ка ; уклад. О. А. Юрчишина ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця : [б. 

в.], 2019. – 108 с. 

7. ВНМУ ім. М. І. Пирогова: ювілеї, події, дати – 2020 : календар знаменних і 
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(дата звернення: 04.10.2019), вільний. – Назва з екрану. 

21. Юрчишина О. Вечір пам’яті Степана Руданського: теплота сердець і незабутні 

враження : до 185-річчя від дня народження лікаря й поета / О. Юрчишина // Кримська 

світлиця. – 2019. – 1лют. ( № 5). – Електон. газета. – Режим доступу: https://bit.ly/2MM4IiR. 

22. Юрчишина О. А. Гортаючи сторінки історії... : [краєзнавча робота сектору 

краєзнавчих видань протягом 1-го півріччя 2019 р.]  / О. Юрчишина // Бібліопростір : 

інформаційний вісник методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці. – 2019. – Вип. 7. –  

С. 11 : іл. – Електон. версія. – Режим доступу: http://library.vnmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/10/Biblioprostir-7-19-red-1.pdf (дата звернення: 04.10.2019), вільний. – 

Назва з екрану. 

23. Юрчишина О. Не доживаю, а живу… : [до 85-річчя випускника ВНМУ О. В. 

Боржковського] / О. Юрчишина // Нове життя. – 2019. – 14 черв. 

24. Юрчишина О. А. Професор Іван Митрофанович Грабченко  / О. А. Юрчишина // 

Вісник Вінницького нац. мед. ун-ту. – 2019. – Т. 23, № 1. – С. 184–186. – фот. – Бібліогр.: в 

кінці ст. 

25. О. Юрчишина. «Нечипорук Віктор Матвійович». Подано до друку у видання 

інституту енциклопедичних досліджень Національної Академії Наук України «Енциклопедія 

Сучасної України» (том на літеру «Н»).  

26. Юрчишина О. «Сміх, що лікує…» [про нові книги медика Миколи Сарахана] / О. 

Юрчишина // Вінниччина. – 2019. – 27 берез. (№ 24). 

27. Як столичні бібліотекарі за досвідом до ВНМУ приїздили / колектив бібліотеки 

ВНМУ // Молодий медик. – 2019. – № 9 (листопад). – С. 2. 
 

Електронні ресурси 
 

1. Бібліотека ВНМУ та видавництво «Медицина» – студентам-медикам 

[Електрон-ний ресурс] : буктрейлер / Л. В. Сухарєва, Г. А. Біловус ; Бібліотека ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова.  – Вінниця, 2019. – Розмір 77,8 Mb, 01:35 хв. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=_mb-Wh5HZc4&feature=emb_logo (дата звернення: 

25.11.2019), вільний. – Назва з екрану. 

2. Бібліотека – інформація, знання, успіх [Відео] : плейкаст / Л. В. Сухарєва, Я. С. 

Бондарчук, В. А. Коваленко, В. Ю. Шаповалова ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – 



Вінниця, 2019. – Розмір 250 Mb, 04:21 хв. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrpP8KDp83I 

3. ЕК: алгоритм пошуку інформації [Електронний ресурс] : навч. відео / 

підготували: Л. В. Сухарєва, В. Ю. Шаповалова. – Вінниця, 2019. – Розмір 34,9 Mb, 02:56 

хв. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=daeHkt7tFiA (дата звернення: 

26.12.2019), вільний. – Назва з екрану. 

4. Юрчишина О. А. Степан Руданський: духовна єдність поколінь. Родовід : 

історико-документальний короткометражний фільм до 185-річчя від дня народження лікаря 

й поета-класика С. В. Руданського. 

5. Кокус В. В. Данилов Леонід Григорович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна 

енцикл. – Електрон. дані. –  Режим доступу: https://bit.ly/2nk2EX7. – Назва з екрана. – Дата 

доступу: 01.10.2019. 

6. Незламна : пам’яті лікаря Оксани Миколаївни Хращевської (10.10.1925–

29.10.2017) : до Дня пам’яті жертв політичних репресій [Електронний ресурс] : [електрон. 

виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. О. А. Юрчишина. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/2VENkiW (дата звернення: 01.10.2019), 

вільний. – Назва з титул. екрана. 

7. З доріг далеких і близьких…» : до 120-річчя від дня народження Антоненка-

Давидовича Б. Д., письменника літературознавця, мовознавця, громадського діяча, медика 

[Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / 

підгот. О. А. Юрчишина. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/2mu77Gc 

(дата звернення: 01.10.2019), вільний. – Назва з титул. екрана. 

8. Доля, обпалена війною: В. Ю. Раїнчик (19.10.1923 – 22.01.2016),  науковець ВНМУ  

ім. М. І. Пирогова : До Дня партизанської Слави України [Електронний ресурс] : [електрон. 

виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. О. А. Юрчишина. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/2o9luQA (дата звернення: 01.10.2019), 

вільний. – Назва з титул. екрана. 

9. Лікар Микола Стаховський (1879–07.12.1948): український громадсько-політичний 

діяч, дипломат, просвітник [Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : [cайт бібліотеки 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. О. А. Юрчишина. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://bit.ly/2oRsDph (дата звернення: 01.10.2019), вільний. – Назва з титул. 

екрана. 

10. Здоров’я та хвилі погоди Леоніда Данилова : до 145-річчя від дня народження Л. 

Г. Данилова (1874–1928) [Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : [cайт бібліотеки 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. В. В. Кокус. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://bit.ly/2nncasm  (дата звернення: 01.10.2019), вільний. – Назва з титул. екрана. 

11. Як знайти необхідну інформацію? : [можливості електронного пошуку 

інформації] : презентація для аспірантів / Л. В. Сухарєва ; Бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова. – 3-тя ред. – Вінниця, 2019. – 12 слайдів. 

  

 Про нас писали 
  

1. Книга про вінницьких медиків побачить світ наступного року: [про проект 

бібліотеки «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова»] / Катерина Баркалова // Молодий 

медик. – 2019. – № 9. – С. 1-2. 

2. Остапенко Т. Київська домівка Степана Руданського : [є про Ольгу Юрчишину, зав. 

сектору краєзнавчих видань бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова, руданськознавця, 

https://www.youtube.com/watch?v=daeHkt7tFiA


популяризатора життєвого шляху лікаря й поета С. Руданського] / Т. Остапенко, З. Хорунжа 

// Українське слово. – 2019. – 29 січ. –12 лют. (№ 5/6). 

3. Ритм життя не спинити, особливо – у медичній столиці Поділля: ВНМУ представив 

два проєкти на конкурс бюджету громадських ініціатив 2019 року: [у т. ч. проєкт «Вінниця – 

місто послідовників М. І. Пирогова»] // Молодий медик. – 2019. – № 8 (верес.). – С. 1–2 : фот. 

4. Миколенко Оксана. Квартирник або музика, що глушить сум / О. Миколенко // 

Pirogovka. – 2019. – November. – С. 14-15. 

5. Чухрай Оксана. «Божевільне чаювання» або Студія «Вежа» зсередини / О. Чухрай // 

Молодий медик. – 2019. – № 10. – С. 5. 

 

Робота бібліотеки як методичного центру бібліотек ЗВО 
 

Діяльність методичного 

об’єднання (МО) бібліотек ЗВО м. 

Вінниця в звітному році 

характеризувалася активним 

розвитком пріоритетних напрямків 

роботи. Актуальними та важливими 

були: виявлення, вивчення та 

поширення інноваційних практик та 

технологій в роботі сучасних 

бібліотек, підвищення фахових 

компетентностей бібліотекарів ЗВО, 

розвиток професійної співпраці та 

фахова взаємодія з іншими 

бібліотеками міста та України, організація заходів задля покращення ефективності науково-

дослідної діяльності, обслуговування користувачів, впровадження цифрових та PR 

технологій. 

В рамках професійної діяльності та фахової співпраці застосовувалися традиційні та 

інноваційні підходи, що ефективно впливали на розвиток бібліотек, сприяли організації 

нових форм роботи з користувачами, використанню можливостей сучасних онлайн ресурсів 

та підвищенню фахових компетентностей у відповідності до вимог сучасного 

інформаційного простору. 

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

провідних закладів вищої освіти міста, а саме: 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова; 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

Вінницького національного аграрного університету; 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ; 

Вінницького національного технічного університету; 

Донецького національного університету імені Василя Стуса; 

Вінницького кооперативного інституту. 

 

 

 

 

 



Питання, які розглядалися на засіданнях ради методичного об’єднання 
 

Захід Виконавець 
 

Засідання 1. 
 

Лютий 
 

1. Аналіз діяльності бібліотек за 2018 р. Бондарчук Я.С. 

2. Обговорення плану проведення заходів методичного об’єднання 

бібліотек ЗВО м. Вінниця на 2019 р. 

Кравчук Н. М., 

Директори 

бібліотек ЗВО 

3. Обговорення та затвердження «Положення про конкурс плейкастів 

«Бібліотека – інформація, знання, успіх»» 

Кравчук Н. М., 

Директори 

бібліотек ЗВО 

4. Обговорення проведення тренінгів LIB-coaching «Професійний 

успіх сучасного бібліотечного фахівця» за темами: 

«Твій імідж: створи себе сам» 

«Мистецтво публічного виступу» 

«Створюємо плейкаст» 

Бондарчук Я. С. 

5. Участь бібліотек МО в загальноукраїнських заходах з підвищення   

кваліфікації. 

Кравчук Н. М. 

 

6.  Обговорення плану проведення круглого столу «Унікальність та 

специфіка практик університетських бібліотек» 

Кравчук Н. М. 

7. Обговорення проведення науково-практичних тренінгів Другої 

бібліотечної Школи медіаграмотності «Я – блогер» (тренди у 

нових медіа і можливість їх використання у бібліотечній 

діяльності) 

Кравчук Н. М., 

Директори 

бібліотек ЗВО 

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

бібліотек ЗВО 

 

Засідання 2. 

Травень 
 

1. Підведення підсумків проведення тренінгів LIB-coaching 

«Професійний успіх сучасного бібліотечного фахівця»  

Кравчук Н. М. 

Директори б-к МО  

2. Обговорення Другої бібліотечної Школи медійної грамотності «Я – 

блогер» (тренди у нових медіа і можливість їх використання у 

бібліотечній діяльності) 

Кравчук Н. М. 

Директори б-к МО 

3. Обговорення результатів тренінгів: 

підвищення фахових компетентностей LIB-coaching 

«Професійний успіх сучасного бібліотечного фахівця»; 

з практичної медіаграмотності; 

Кравчук Н. М. 

Директори б-к МО 

4. Обговорення питань стосовно проведення конференції 

«Бібліотечний менеджмент в контексті нового часу» 

Бондарчук Я. С. 

Директори б-к МО 

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

 

Засідання 3. 
 

Листопад 

1. Звітність МО про роботу у 2019 році Кравчук Н. М., 

2. Планування роботи бібліотек ЗВО на 2020 рік Кравчук Н. М., 

директори 



бібліотек ЗВО 

3. Підведення підсумків роботи конференції «Бібліотечний 

менеджмент в контексті нового часу» 

Бондарчук Я. С., 

директори 

бібліотек ЗВО 

4. Обговорення роботи лабораторії професійної майстерності з 

обміну досвідом «Міжбібліотечне професійне спілкування: 

співпрацюємо та змінюємося разом» 

Бондарчук Я. С. 

директори 

бібліотек ЗВО 

5. Розгляд питань, які потребують спільного узгодження і 

вирішення. 

Директори 

бібліотек ЗВО 
   

19 листопада 2019 року в рамках діяльності МО бібліотек ЗВО м. Вінниця на базі 

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова відбувалась науково-практична конференція 

«Бібліотечний менеджмент в контексті нового часу». 

 

Актуальні питання розвитку бібліотечної галузі було обговорено під час круглого 

столу «Унікальність та специфіка практик університетських бібліотек», що відбувся 6 

вересня 2019 року на базі бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Захід відбувся в рамках  

діяльності МО бібліотек ЗВО м. Вінниця за участі членів Президії УБА (Оксана Бруй – 

Президент УБА, Олег Сербін – член Президії УБА, голова Секції університетських бібліотек, 

Ольга Шкира – директор бібліотеки Переяслав-Хмельницького Державного педагогічного 

університету). До заходу долучились Лариса Сеник, директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. 

Тімірязєва та Тетяна Побережна, голова Вінницької обласної організації профспілки 

працівників культури. Директор бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова Неліна Кравчук 

представила учасникам круглого столу презентацію «Методичний супровід професійних 

компетентностей бібліотекаря».  

     



 Зацікавлення та інтерес бібліотечної спільноти викликав навчальний цикл підвищення 

професійної майстерності «LIB-coaching «Професійний успіх сучасного бібліотечного 

фахівця», що складався з трьох інформаційних та практичних тренінгів «Мистецтво 

публічного виступу», «Створюємо плейкаст», «Твій імідж: створи себе сам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

«Професійний успіх сучасного бібліотечного фахівця» та долучились практичного 

заняття «Створюємо плейкаст». Отримані знання та практичні навики бібліотекарі МО 

використали для створення роботи на конкурс плейкастів «Бібліотека – інформація, знання, 

успіх». 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продовжила свою діяльність започаткована у минулому році школа медійної 

грамотності. 23 квітня 2019 р. на базі бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова відбулась Друга 

бібліотечна Школа медійної грамотності «Я – блогер» (тренди у нових медіа і можливість 

їх використання у бібліотечній діяльності). Анастасія Медведєва, журналіст, режисер промо 

розповіла про технологію успішного контенту в мережі Фейсбук та Інстаграм, поділилась 

досвідом написання креативного тексту для соціальних мереж. Особливо цікавим був 

матеріал про навики створення якісного фото.  

29 січня та 23 березня 2019 року у залі електронної 

інформації бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова представники 

бібліотек МО ЗВО м. Вінниця стали учасниками повторного 

(на прохання бібліотек МО) тренінгу з основ редагування 

Вікіпедії «Вікіпедія – швидкий старт для новачків». В 

процесі роботи, вивчаючи всі хитрощі вікірозміток, найбільша 

енциклопедія світу поповнилась інформацією про бібліотеку 

Вінницького національного медичного університету 



ім. М. І. Пирогова та інформацією про Л. Г. Данилова, відомого подільського метеоролога. 

 Підвищенню професійних компетентностей працівників бібліотек ЗВО у 2019 

році сприяли наступні заходи: 

Заходи методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці 

Назва заходу  

 

Тема виступу Місце, дата 

проведення 

Наук.-практ. конф. 

«Бібліотечний менеджмент в 

контексті ового часу» 

 
 

 
  

 
 

 

 

1. Вступне слово  

Кравчук Неліна Миколаївна, директор  

ВНМУ ім. М. І. Пирогова  
 

 

 

2. Організаційний порядок в 

соціальних системах 

Леонід Несен, доцента кафедри 

менеджменту, маркетингу та економіки 

ВНТУ 
  

 

 

3. Мотивація та самомотивація 

бібліотекаря як фактор ефективної 

діяльності бібліотеки 

Тетяна Марченко, завідувач науково-

методичного відділу Вінницької ОУНБ ім. 

К. А. Тімірязєва 
 

 

 

4. Психологічні аспекти організації 

управлінської діяльності в системі 

стосунків «керівник-колектив 

Алла Кондратюк, доцент кафедри 

медичної психології та психіатрії, 

співробітник медико-психологічного 

центру «Альта-Мед Центр» ВНМУ ім. М. 

І. Пирогова. 
 

 

 

5. SWOT-аналіз – поняття та місце в 

стратегічному плануванні 

Юлія Виноградська, заступник директора 

Вінницької обласної наукової медичної  

бібліотеки 
 

 

 

6. Бібліотечний менеджмент в 

контексті нового часу» Технології успіху 

Бондарчук Ярослава, завідувач науково-

методичного відділу бібліотеки ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова 

 

Бібліотека 

ВНМУ, 

19листопада 

 



Круглий стіл  

«Унікальність та специфіка 

практик університетських 

бібліотек» 

   
 

                      

 

 

  

 

1. Вступне слово  

Кравчук Неліна Миколаївна, директор  

ВНМУ ім. М. І. Пирогова  
 

 

 

2. Виклики та практики 

університетських бібліотек 

Оксана Бруй, президент УБА, директор 

Науково-технічної бiблiотеки ім. Г.І. 

Денисенка 
 

 

 

3. Бібліосинергія: підтримка наукових 

досліджень (з досвіду роботи Наукової 

бібліотеки ім. М. Максимовича) 

Олег Сербін, Член Президії УБА, голова 

Секції університетських бібліотек УБА, 

директор Наукової бібліотеки ім. М. 

Максимовича 
 

 

 

4. Досвід та діяльность бібліотеки 

Переяслав-Хмельницького Державного 

педагогічного університету 

Ольга Шкира, директор бібліотеки 

Переяслав-Хмельницького Державного 

педагогічного університету 
 

 

 

5. Супровід професійних компетентнос-

тей Вінницьким методичним 

об’єднанням закладів вищої освіти м. 

Вінниця 

Неліна Кравчук, директор бібліотеки 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова 

 

Бібліотека 

ВНМУ, 

6 вересня 

 

 

Діяльність, здобутки та інновації МО бібліотек ЗВО м. 

Вінниця проаналізовано та представлено в щорічному виданні 

«Аналіз діяльності бібліотек ЗВО методичного об’єднання м. 

Вінниці». Бібліотеки-члени методичного об’єднання, професійна 

спільнота та користувачі університетських бібліотек можуть 

дізнатись про головні показники роботи бібліотек МО, специфіку 

наукової та проєктної діяльності, інноваційні ідеї та культурне 

життя університетських бібліотек. 



В 2019 р. було підготовлено 

інформаційний вісник методичного 

об’єднання бібліотек ЗВО м. 

Вінниця «Бібліопростір». Сьомий та 

восьмий випуск видання став 

продовженням дайджесту «Сучасні 

орієнтири університетських 

бібліотек: досвід роботи 

методичного об’єднання бібліотек 

ЗВО м. Вінниці». В оновленому 

виданні усі бажаючі можуть 

ознайомитись із здобутками та 

новими ідеями університетських 

бібліотек, талантами бібліотекарів та цікавими матеріалами про книги та бібліотеки світу. 

Інформація у  виданні подана в форматі рубрик. Видання в ектронному варіанті 

представлено  на сайті бібліотеки ВНМУ за адресою – https://bit.ly/2P8xRWY.  
 

24 вересня 2019 р. в бібліотеці Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова в рамках діяльності методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці з 

нагоди Всеукраїнського дня бібліотек відбувся конкурс плейкастів «Бібліотека – 

інформація, знання, успіх» та урочисте нагородження його учасників. Цікаві, інформативні 

та змістовні конкурсні роботи розповіли про послуги та сервіси університетських бібліотек. 

Кожна робота досягла своєї мети, а саме, познайомила студентів із життям саме його 

бібліотеки. Шановне журі, оголошуючи переможців та номінантів конкурсу, неодноразово 

підкреслювали професіоналізм, щирість та 

унікальність кожної бібліотеки в роботі зі 

своїм читачем. Тож ніхто не залишився без 

нагороди – Грамоти за призові місця та 

Подяки в різних номінаціях знайшли своїх 

творців. 

Перемогу отримала творча група 

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова – 

завідувачі відділів Сухарєва Людмила, 

Бондарчук Ярослава, бібліотекар Коваленко 

Вікторія та заступник директора 

Шаповалова Вікторія. ІІ місце за роботу 

«Бібліотека ВТЕІ КНТЕУ» отримав колектив 

Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ. Ідея плейкасту 

«Університетська бібліотека як центр 

інформаційної підтримки досліджень» науково-

технічної бібліотеки ВНТУ отримала ІІІ призове 

місце конкурсу. Інші бібліотеки були відзначені 

в номінаціях «Бібліотека – комунікаційна 

платформа» (ВНАУ), «Автор бібліотечного 

репу» (ВДПУ), «Бібліотека – територія позитиву» (ВДПУ), «Бібліотека – сучасний простір» 

(ДонНУ). Щорічні фахові конкурсні роботи є результатом щоденного професійного розвитку 

та вдосконалення.  

https://bit.ly/2P8xRWY
https://www.youtube.com/watch?v=GICZBK-dkj8&list=PLR_APdK9Vn4Abv9OftApDr447KALaJkIJ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=GICZBK-dkj8&list=PLR_APdK9Vn4Abv9OftApDr447KALaJkIJ&index=4


З конкурсною роботою бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова можна ознайомитись за 

адресою – https://bit.ly/33RtW6q. До речі, у відеороботи активну участь брали студенти 

ВНМУ- Іщук Паша, Совпенець Настя, Сауд Омар. 
 

Працівники нашої бібліотеки також вивчали досвід роботи інших бібліотек шляхом 

участі у всеукраїнських, обласних науково-практичних конференціях та семінарах. 

Протягом 2019 року відвідали 22 наукових заходи:  

конференцій – 15 в т. ч. 2 інтернет-конф.;  

форумів – 2;         конгрес – 1; 

семінар – 1;          тренінгів – 6. 

Підготували 14 доповідей.  
 

Участь у загальнодержавних заходах 

№ 

з/п 

Назва наукового форуму 

та місце проведення 

Учасни

к 

Термін 

проведення 

1. 1. Наук.-практ. конф. «Національний репозитарій академічних 

текстів та цифрові сервіси відкритої науки» (м. Київ, 

Український інститут науково-технічної експертизи та 

інформації) (Біловус Галина Анатоліївна) 

1  15 березня 

2019 р. 

Біловус Г. А., зав. сектору наукової бібліографії брала участь у 

науково-практичній конференції «Національний репозитарій 

академічних текстів та цифрові сервіси відкритої науки», яка 

проходила у Києві на базі Українського інституту науково-

технічної експертизи та інформації в рамках тижня Відкритого 

Уряду в Україні. Організаторами конференції стали 

Міністерство освіти і науки України та Український інститут 

науково-технічної експертизи та інформації. 

 
2. 2. 7-ма  Міжнар. наук.-практ. конф. «Наукова комунікація в 

цифрову епоху» 

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

академія") (Людмила Сухарєва,  

2 28-29 березня 

2019 р. 

 
3. 3. 4-й Міжнар. форум молодих бібліотекарів «Бібліотека: 

перезавантаження»УБА (м. Харків, ХНЮУ імені Ярослава 

Мудрого) (Ярослава Бондарчук) 

1 11-12 квітня 

2019 р. 

Основними темами, які піднімались у виступах спікерів були: віртуальна 

реальність, штучний інтелект, кібербезпека, цифрова грамотність, 

медіаграмотність, інформаційна грамотність, Data Literacy та event-менеджмент, 

бібліотечний маркетинг, промоція книг, підтримка читання. Форум орієнтований 

на молодих фахівців із бібліотек, спеціалістів із галузі IT, культури, освіти з 

різних регіонів України та світу, яких об’єднує спільна мета – створення сучасної 

інноваційної бібліотеки. 

 

https://bit.ly/33RtW6q


4. 4. Міжнар.  медичний конгрес «Сучасні аспекти збереження та 

відновлення здоров’я жінки» (м. Вінниця, ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова) 

Доповідь: 

«Історія акушерства та гінекології в мистецтві: еволюція 

поглядів та стереотипів» (Ярослава Бондарчук) 

5 10–11 

травня  

2019 р. 

 

5. 5. Міжнар. наук. конф. «Інтродукція рослин: сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку: до 215-річчя ботанічного 

саду Харківського національного університету ім. В. Н. 

Каразіна» (м. Харків) 

Доповідь:  

«Б. Є. Балковський – відомий український флорист, бріолог» 

(Вадим Кокус) 

1 14–15 травня 

2019 р. 

Доповідь  В. Кокуса  увійшла 

до збірки матеріалів 

міжнародної наукової 

конференції «Інтродукція 

рослин: сучасний стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку: до 215-річчя 

ботанічного саду ХНУ ім.  

В. Н. Каразіна», яка відбулася 

у м. Харків 14–15 травня 

2019 р. 

 

6. 6. Наук.-практ. конф. «Медичні бібліотеки України в 

глобалізованому світі науки, освіти та культури». (ННМБУ, 

НБ ЛНМУ імені Данила Галицького)  

Доповідь: 

«Бібліотека ВНМУ: формат взаємодії та партнерства» 

(Неліна Кравчук) 

2 16-17 травня 

2019 р. 



Учасниками 

конференції стали Н. 

Кравчук, директор 

бібліотеки та Я. 

Бондарчук, методист 

бібліотеки. 

Впродовж двох днів 

прослухали доповіді, 

у яких розглядалися 

актуальні питання 

сучасного розвитку 

медичних бібліотек.  

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

працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками 

науково-дослідницької роботи за період 2018-2019 рр. (м. 

Вінниця, бібліотека Донецького національного університету 

імені Василя Стуса) 

Доповідь: 

 «Медійна грамотність в освіті та науці: діалог бібліотекаря & 

користувача» (Ярослава Бондарчук) 

 

2 17 травня 

2019 р. 

8. 8. Всеукр. наук.-краєзн. конф. «Бердичівська земля як феномен 

розвитку європейської культури та мистецтва» (м. Бердичів) 

Доповідь: 

«Борис Соломонович Шкляр (1896–1961): особистість і 

науковець, крізь призму терапії» (Ольга Юрчишина) 

1 21-22 травня 

2019 року 

Доповідь О. А. Юрчишиної увійшла до 

наукового збірника Бердичівська земля як 

феномен розвитку європейської культури та 

мистецтва : наук. зб. «Велика Волинь» : 

праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва 

дослідників Волині, Житомир. обл. орг. 

НСКУ : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. 

конф., Бердичів, 21–22 трав. 2019 р. / упоряд. 

П. С.   Скавронський. – Бердичів, 2019. – 

Вип. 58. 

 

9. 9. Науково-практична інтернет-конференція «Сучасна 

бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку» 

(м. Харків, Наукова бібліотека Національного 

фармацевтичного університету) 

Доповідь: 

«Гостинна бібліотека – візитівка університету» (Інна Гулик) 

1 28-29 травня 

2019 року 



Відгуки на статтю: 

10. 10. V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Інформаційна діяльність, документознавство, 

бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи» (м. Київ, 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого) 

Доповідь: 

1.  «Медіаграмотність: актуальний напрямок у роботі 

сучасних бібліотек» (Ярослава Бондарчук) 

1 30-31 травня 

2018 р 

11. 11. Міжнар. конф. з наукометрії та бібліометрії «Оцінка наукових 

досліджень: методи, проблеми, перспективи» 

(м. Київ) (Вікторія Коваленко) 

1 4 червня 

2019 р. 

Вікторія Коваленко стала учасником 

Міжнародної конференції з наукометрії та 

бібліометрії «Оцінка наукових досліджень: 

методи, проблеми, перспективи», яка була 

організована Державною науково-технічною 

бібліотекою України та проходила у приміщенні 

Міністерства освіти і науки України.  

 

 
12. 12. Наук.-практ. інтернет-конф. «Використання інструментів веб-

технологій як основа розширення бібліотечних он-лайн 

послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки» (НБ 

Ужгородського національного університету) 

Доповідь: 

«Web-арсенал сучасної бібліотеки – вагомий засіб успішної 

комунікацій» (Ярослава Бондарчук) 

1 18-25 червня  

2019 р. 



  

 

 

 

 

13. 13. Міжнар. наук.-практ. конф. «Наукова еволюція досліджень 

бібліо-інформаційної ноосфери» (м.Одеса, НБ ОНУ ім. І. 

І.Мечникова) (Людмила Сухарєва, Вікторія Шаповалова) 

 

2 19-21 червня 

2018 р. 

  

14. 14. X Львівський міжнар. бібліотечний форум (м. Львів, 

Українська бібліотечна асоціація, Наук. б-ка Львів. нац. мед. 

у-ту імені Данила Галицького) (Неліна Кравчук, Ярослава 

Бондарчук) 

2 18-22 вересня 

2018 р. 

 

15. 15. 30-та Всеукр. наук. істор.-краєзн. конф. «Вінниччина: минуле 

та сьогодення» 

(м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського) 

Доповідь: 

 «Валеріан Боржковський (1864-1919): розстріляний за любов 

до України» (Ольга Юрчишина) 

 

2 26–27 вересня 

2019 р 



16. 16. Всеукр. наук.-краєзн. конф. «Житомиру 1135» 

(м. Житомир, Житомирська обласна універсальна бібліотека 

імені Олега Ольжича) 

Доповіді: 

1. «Військовий лікар Олексій Боржковський – хранитель 

пам’яті славетного роду» (Ольга Юрчишина) 

2. «Геологічні дослідження науково-краєзнавчих осередків 

Східної Волині в 20-х роках 20 століття» (Вадим Кокус) 

2 27–28 вересня 

2019 р.   

17. 17. VІІ наук.-практ. конф. «Морально-етичні, правові та 

психологічні аспекти роботи лікаря» 

(м. Хмельницький, Хмельницький університет управління та 

права). 

1. Доповідь: «Через сто літ: деонтологія та медична етика в 

лікарській діяльності С. Руданського та його нащадка 

О. Боржковського» (Ольга Юрчишина) 

 

1 5-6 жовтня 

2019 р. 

18. 18. Семінар «Креативні культурні індустрії: можливості для 

бібліотек»  

(м. Київ, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв) (Інна 

Гулик) 

1 19-20 

листопада  

2019 р. 

 

 
 

На 31.12.2019 року штат бібліотеки налічує 43 працівники (40,25 штатних одиниць).  
 

За освітнім рівнем: повну вищу освіту мають 38 працівників, що становить 85% 

співробітників. З них:  

19 (43%) – повну вищу бібліотечну освіту, 

19 (43%) – вищу освіту за суміжними напрямками (педагогічну) та технічну  

                 в т. ч. 3 працівники мають початкову спеціальну освіту. 
 

 

 


