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Протягом  року бібліотеки МО працювали на виконання 

планових показників, розробляли рекомендації, подавали 

пропозиції з питань покращення роботи бібліотек закладів вищої 

освіти, вивчали та сприяли впровадженню кращого досвіду, 

проводили аналіз і узагальнення планово-звітної документації 

про діяльність бібліотек, організовували засідання методичних 

об’єднань, заняття з підвищення кваліфікації. Таким чином 

працювали над вирішенням питань, що виникали в процесі 

роботи і потребували спільного узгодження. 

До складу Вінницького методичного об’єднання бібліотек 

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації входять:  
 Бібліотека Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова 

 Бібліотека Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 

 Науково-технічна бібліотека Вінницького національного 

технічного університету 

 Бібліотека Вінницького національного аграрного 

університету  

 Бібліотека Вінницького державного торговельно-

економічного інституту КНТЕУ 

 Наукова бібліотека Донецького національного університету 

імені Василя Стуса 

 Бібліотека Вінницького кооперативного інституту 
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Бібліотечні фонди 
 

Повноцінне комплектування фонду є невід’ємною 

складовою якісного забезпечення потреб користувачів. Тож один 

із важливих напрямків діяльності бібліотек Вінницького МО 

полягав у формуванні та оновленні фонду.  

Станом на 01.01.2018 р. загальний фонд бібліотек МО 

нараховує  2 507 038 документів, порівняно з минулим роком 

його кількість збільшилася на 18 221 одиниць. Найбільшими є 

фонди бібліотек ВНТУ – 859 684 пр., ВНМУ – 570 678 пр., 

ВДПУ – 525 312 пр. У 2017 р. найкраще комплектувалися 

бібліотеки ВНМУ – 14503 пр., ВНТУ – 8401 пр. нових 

надходжень. 

 Таблиця 1. 

Кількість фонду по бібліотеках ВНЗ 

 

Аналізуючи інформаційний ресурс бібліотек закладів 

вищої освіти м. Вінниці за видами документів, слід  відмітити, 

що традиційно переважну більшість складають книги 

(найбільша кількість у бібліотеці ВНТУ – 643 971 пр.), на 

другому місці  – періодичні видання (яких найбільше також у 

бібліотеці ВНТУ – 166 376 пр.).  Загальна кількість електронних 

видань по бібліотеках МО складає 2211 пр., лідером серед яких є 

бібліотека ВДПУ – 837 пр. 
 

За цільовим призначенням кількісні показники від 

загальної кількості фонду складають: навчальні видання – 45%, 

наукові – 29%, літературно-художні – 6%. Найбільшим фондом 

Бібліотека Було на  

1.01.2017 

Є на 

1.01.2018 

Ріст  

у 2017 р.  

Ріст  

у 2016 р. 

ВНАУ 221 786 224 097 +2311 +2 270 

ВНМУ 564851 570 678 +5827 +3 106 

ВДПУ 523566 525 312 +1746 +2 546 

ВНТУ 856767 859 684 +2917 +6 450 

ВТЕІ 231865 233 310 +1445 - 1 144 

ДонНУ 15757 21 135 +5378 +7 147 

ВКІ 74225 72 822 - 1403 -100 

ВСЬОГО 2 488 817 2 507038 +18221 +20 275 



5 
 

навчальних видань володіють бібліотеки ВНТУ (352 455 пр.), 

ВДПУ (229 592 пр.) та ВНМУ (190 876 пр.).            

Колекціями рідкісних та цінних видань володіють 

бібліотеки ВНМУ – 3236 пр., ВДПУ – 1510 пр., ВКІ – 73 пр. 

Кількість видань бібліотеки ВНАУ порівняно з минулим роком  

збільшилася майже удвічі і складає 136 пр.  
 

Приємно відмітити, що у 2017 році кількість надходжень 

періодичних видань збільшилася на 219 одиниць порівняно з 

минулим роком. Значне збільшення прослідковується у 

біліотеках ДонНУ (537 пр.) та ВНАУ (1019 пр.).  
 

Протягом 2017 р. до бібліотек загалом надійшло 

38 967 пр. документів. Найбільшою кількістю видань 

поповнилися фонди бібліотек ВНМУ (14503 пр.) ВНТУ (8401 

пр.), та ДонНУ (5378 пр.). Приріст фонду порівняно з минулим 

роком склав лише 358 пр. за рахунок недостатнього 

надходження та списання застарілої літератури.  

                                                                            Таблиця 2. 

 

Найгострішими проблемами у формуванні фондів 

бібліотек залишалося недостатнє фінансування, що веде до 

зменшення нових надходжень наукового спрямування та 

навчальної літератури. Так, у 2017 р. найкраще профінансована 

бібліотека ВНМУ, де на придбання книг було виділено майже 

3 млн грн, ВТЕІ – понад 58 тис. грн та ВНАУ і ВНТУ – понад 

30 тис. грн. В інших бібліотеках цифри незначні.  

Бібліотека Надходженя Ріст Списання 

 2016 р. 2017р.  2016 р. 2017 р. 

ВНАУ 3395 3906 +511 1125 1595 

ВНМУ 8 462 14503 +6041 5 356 8676 

ВДПУ 6059 4066 -1993 3513 2320 

ВНТУ 10643 8401 -2242 4193 5484 

ВТЕІ 2419 2352 -67 3563 907 

ДонНУ 7142 5378 -1764 - - 

ВКІ 489 361 -128 - 794 

ВСЬОГО 38 609 38967 +358 17 750 19776 
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На суму 393 тис. грн було подаровано 7955 пр. книг. 

Найбільшу кількість таких видань отримали бібліотеки ДонНУ 

(3283 пр.), ВНАУ (2115 пр.), ВДПУ (2069 пр.). 

 

Обслуговування користувачів 
 

Використовуючи у своєму арсеналі всі форми та методи  

роботи, бібліотеки урізноманітнювали спектр бібліотечно-

інформаційних послуг серед користувачів. Розширення 

можливостей інформаційних технологій дозволило змінити 

сутність процесу обслуговування та запропонувати 

користувачам принципово нові послуги.  

Слід відмітити, що кількість читачів за єдиною 

реєстрацією в бібліотеках МО протягом звітного року 

збільшилася на 829 осіб.  Зокрема, в бібліотеках ВДПУ 

(на 688), ДонНУ (на 529), ВНМУ (на 90). Залишається тенденція 

до збільшення показника обслужених читачів по МО на 594 

од., що є позитивним у більшості бібліотек ВНЗ. Передові 

позиції займає бібліотека ДонНУ (+1001 читач).  Ряд бібліотек 

дещо втратили своїх читачів, зокрема ВНТУ (-367), ВКІ (-120) 

та ВТЕІ (-33).   
 

                                                                                      Таблиця 3.  

                         

Також слід відмітити, що порівняно з минулим роком 

показник відвідування знизився на 524 971 од., зокрема у  

ВДПУ (-13 922) та ВНТУ (-510 381). Значне зниження 

показника у науково-технічній бібліотеці ВНТУ пояснюється 

Бібліотека За єдиним 

обліком 

Різни- 

ця 

Обслужені Різни- 

ця 

 2016р. 2017р.  2016р. 2017р.  

ВНАУ 8257 8265 +8 18552 18591 +39 

ВНМУ 11 978 12068 +90 32 619 32 682 +63 

ВДПУ 5167 5855 +688 40131 40142 +11 

ВНТУ 6838 6701 -137 28297 27930 -367 

ВТЕІ 6024 5856 -168 10325 10292 -33 

ДонНУ 4792 5321 +529 5100 6101 +1001 

ВКІ 1757 1576 -181 2896 2776 -120 

ВСЬОГО 44 813 45 642 +829 137 920 138514 +594 
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іншим підходом до обліку відвідування веб-ресурсів (за 

одиницю відвідування взято сеанс, а не перегляд сторінок). У 

решти бібліотек цей показник з незначним коливанням є 

стабільним. 

                                                                           Таблиця 4.  
                                                                                                                                                                                                             

Бібліотека Відвідування Різниця 

 2016 р. 2017 р.  

ВНАУ 198 927 198500 -427 

ВНМУ 360 718 362 727 +2009 

ВДПУ 593 634 579 712 -13922 

ВНТУ 947 092 436711 -510381 

ВТЕІ 173 843 170381 -3462 

ДонНУ 11 602 11938 +336 

ВКІ 72 878 73754 +876 

ВСЬОГО 2 358 694 1 833723 -524971 
 

 

Недостатнє фінансування бібліотек закладів вищої освіти 

негативно вплинуло на оновлення фондів та, відповідно, на 

задоволення потреб читачів. Також в результаті зменшення 

відвідування знизився показник книговидачі (на 169 678 од.)     
 

                                                                           Таблиця 5. 
 

Бібліотека Книговидача Різниця 

 2016р. 2017р.  

ВНАУ   471 865 472700 +835 

ВНМУ 600 515 600 876 +361 

ВДПУ 1 000789 835993 -164796 

ВНТУ 713061 710051 -3010 

ВТЕІ 600872 600681 -191 

ДонНУ 18000 14775 -3225 

ВКІ 86424 86772 +348 

ВСЬОГО 3 491 526 3 321848 -169678 
 

 

Отже, слід зазначити, що однією з основних причин, які 

впливають на зниження окремих показників по бібліотеках 

закладів вищої освіти  м. Вінниці, є не тільки широке 

використання інтернет-ресурсів, але й недофінансування 

бібліотек, в результаті чого зменшується кількість нових 
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надходжень і незадоволення потреб користувачів у навчальній, 

науковій літературі та періодичних виданнях зростає. 

Про активність використання фонду та відповідність 

запитам читачів свідчить показник обертаності. Найвищим і 

незмінним він залишився у бібліотеці ВТЕІ (2,6), найнижчим – у 

бібліотеці ВНТУ (0,8) та ДонНУ (0,7).   
                                                                         

Таблиця 6.                                                                           
Бібліотека Оберта-

ність 

Книгозабез-

печеність 

Читаність Відвідува-

ність 

2016  2017  2016 2017 2016 2017 2016  2017 

ВНАУ 2,1 2,1 26,8 27,1 57 57,1 24 24 

ВНМУ 1,1 1,1 47,2 47,2 50,1 50 30,1 30,1 

ВДПУ 1,9 1,6 101,3 89,7 193,6 142,8 114,9 99 

ВНТУ 0,8 0,8 125,3 128,3 104,3 106 55,6 62,5 

ВТЕІ 2,6 2,6 38,5 39,8 99,7 102,6 28,8 29,1 

ДонНУ 1 0,7 3 4 4 2,8 2 2,2 

ВКІ 1,2 1,2 47 46,2 54,7 55,1 41,5 46,8 

Середній 

показник 

1,5 1,4 55,6 54,6 80,4 73,8 42,4 41,9 

 

 

Найкраща забезпеченість літературою в бібліотеці ВНТУ                  

(128,3 од.). Порівняно з попереднім роком книгозабезпеченість 

знизилась у бібліотеці ВДПУ (на 11,6 од.).  

Інтенсивність читання визначає показник читаності, який 

стабільно високий у бібліотеках: ВДПУ – 142,8, ВНТУ – 106, 

ВТЕІ – 102,6. Зменшення показника читаності  прослідковується 

в бібліотеці ДонНУ (на 1,2).  
 Активність читачів характеризує показник 

відвідуваності, який залишився майже на рівні минулого року. 

Проте його збільшення прослідковується у бібліотеках ВНТУ 

(62,5) та ВКІ (46,8), а зменшення  – у  бібліотеці ВДПУ (15,9).  

Відносні показники свідчать, що, незважаючи на 

складності, бібліотеки у своїй діяльності використовували всі 

можливі шляхи для задоволення потреб користувачів. 
 

 Довідково-інформаційна робота 
 

Завдяки сучасним інформаційним можливостям бібліотеки 

були активними посередниками між інформацією і 
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користувачами.  Акценти університетських бібліотек були 

спрямовані на формування електронних ресурсів, популяризацію 

ідей відкритого доступу, загальнодоступних архівів наукової 

інформації, підвищення вебометричного рейтингу університету.  

Наповненню електронного каталогу приділялася значна 

увага, оскільки він виконував функцію основного довідково-

пошукового апарату кожної бібліотеки та забезпечував 

ефективне задоволення інформаційних потреб користувачів. У 

2017 р. загальний обсяг ЕК склав 1 189 100 записів, найбільша 

кількість яких у бібліотеках: ВНМУ – 387238, ВДПУ– 281820, 

ВНТУ– 222839.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поповнення записів протягом року склало 55079 од., що,  

порівняно з минулим роком, на 12436 од. менше. Протягом 

звітного року найбільше записів внесла бібліотека ВНАУ -

16037.    
 

У 2017 році довідково-бібліографічна та інформаційна 

діяльність бібліотеки ВНАУ була спрямована на обслуговування 

користувачів. Головне їх завдання полягало 

забезпеченні користувачів вміннями працювати 

з бібліографічними ресурсами. Одним з 

головних напрямків було укладання 

бібліографічних покажчиків з актуальних 

тем як поточних, так і ретроспективних. 

Укладені тематичні покажчики 

187746

387238
281820

222839

77197
11073 21187

Наповнення ЕК

ВНАУ

ВНМУ

ВДПУ

ВНТУ

ВТЕІ

ДонНУ

ВКІ
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«Бджільництво» і «Харчова та переробна промисловість: 

економічний аспект». Серію «Рослинництво» продовжив 

покажчик «Соя». 
  

Бібліотека ВНМУ активно працювала над 

підготовкою біобібліографічних покажчиків. В 

результаті були видані: «Формула успіху 

професора Ольги Яблонь» (до ювілею 

професора, зав. кафедри педіатрії № 1); 

«Мороз Василь Максимович» (до 75-річчя 

ректора ВНМУ), над яким працювали 

спільно з кафедрою 

нормальної фізіології; «Дві 

грані однієї долі» (до 140-

річчя від дня народження 

єпископа, духовного 

письменника, доктора 

медичних наук, професора святителя Луки  

(В. Ф. Войно-Ясенецького).  
 

На замовлення кафедри соціальної 

медицини та організації охорони здоров’я на допомогу 

студентам університету з дистанційною формою навчання 

підготовлено тематичний рекомендаційний список 

«Менеджмент та маркетинг у фармації». Серію бібліографічних 

видань «На допомогу освітнім програмам» поповнено 

рекомендаційними списками літератури: «Інсульт: сучасний 

стан проблеми», «КО-інфекція: ВІЛ/СНІД та туберкульоз». 

Про можливість участі в програмах і конкурсах для 

отримання грантів та стипендій на проведення досліджень і 

подальшої участі в міжнародних освітніх програмах інформував 

дайджест «Гранти та стипендії для молодих науковців». 

Потужним електронним ресурсом для бібліотеки ВНМУ є 

інституційний репозитарій. Науковці активно працюють в 

цьому напрямку. Бібліотека провела навчання із модераторами 

36 кафедр університету. На кінець року представлено 1197 

документів, в т.ч. 651 патент (цю колекцію наповнюють 

працівники бібліотеки). За 2017 р. зафіксовано 15264 звернень. 
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Актуальність тематики та висока якість наукових 

публікацій, ефективність висвітлення результатів наукових 

пошуків у міжнародних наукометричних базах даних (БД), 

підвищення рейтингу вченого та установи є необхідністю та 

вимогою сьогодення, що ефективно реалізується у бібліотеці 

ВДПУ.  

Впровадження наукометричних та бібліометричних 

методів – важлива ланка в діяльності бібліотеки. Бібліотекарі 

засвоїли інтегрований технологічний цикл, що включає 

проведення статистичних досліджень, в т. ч. наукометричних та 

бібліометричних. З метою просування та адаптації інноваційних 

технологій в бібліотеці, університеті та глобальному 

інформаційному просторі, використовуються різні засоби збору 

та опрацювання статистичної інформації: електронний 

щоденник бібліотеки; статистика використання сайту та інших 

Інтернет-ресурсів бібліотеки (рейтинги Google-analytics, HotLog, 

hostciti.net); статистика використання Інституційного 

репозитарію; вибіркова статистика використання Інтернет-

каталогу, аналіз публікаційної активності вчених.  
Бібліотека забезпечує інформаційне наповнення профілів в 

Google-академії; формування та використання аналітичних звітів 

на базі національного ресурсу «Бібліометрика української 

науки» та ін. ресурсів наукометричного спрямування; пошук 

інформації в наукометричних БД; наповнення колекцій 

Інституційного репозитарію та 

ін.  

Фахівці бібліотеки 

надають консультації з 

культури публікації 

(оформлення наукових статей, 

списків літератури), 

допомагають зареєструватися 

у реєстрі ідентифікатора 

автора ORCID, міжнародних наукометричних БД (Google 

Scholar, Scopus, WoS, Index Copernicus), створюють та 

здійснюють редакцію профілів вченого, університету, кафедр та 

наукових фахових видань у «Бібліометриці української науки», 

відстежують загальні показники цитованості, аналізують 
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динаміку їх росту, 

надсилають списки щодо 

активізації авторських 

профілів та їх корегування, 

готують відео ролики, 

презентації з бібліографічної 

культури, наукометрії. 

Бібліотека систематично 

проводить моніторинг 

наукометричних БД. Для 

наукових працівників університету проводяться семінари-

тренінги з базових питань наукометрії.  

У жовтні 2017 р. ВДПУ отримав річний доступ до 

платформи WoS за результатами конкурсу МОН України через 

ДНПБ України. Бібліотека виступила координатором даного 

процесу.  

Бібліотека долучилася до відзначення Міжнародного 

Тижня відкритого доступу: проведено День відкритих наукових 

видань, День відкритості і знань, Вікідень. Проведено круглий 

стіл «Відкриваємо доступ, відкриваємо можливості», 

підготували виступ-презентацію «Міжнародний Тиждень 

Відкритого доступу: «Відкритий щоб...». У багатомовній 

мережевій енциклопедії «Вікіпедія» створено сторінку бувшого 

ректора університету Шунди Н.М.    
 

Бібліотека ВНТУ продовжила роботу по розвитку 

Інституційного репозитарію (розміщено майже 17000 

документів). Бібліотека здійснювала методичну та організаційну 

підтримку е-архіву, проводила тренінги та консультації, а також 

традиційно зорганізувала науковців університету до участі у 

Міжнародному Тижні Відкритого Доступу. В рамках 

відзначення цієї події бібліотека провела: лекцію-презентацію 

«Відкритий доступ до науки: від історії до сьогодення»; 

консультації: «Міжнародні наукометричні бази даних та індекси 

цитування (Web of Science, Scopus та ін.)», «Як отримати повні 

тексти з авторитетних журналів без використання «піратських 

платформ», «Авторське право в Україні. Ліцензії Creative 

Commons», «Соціальні мережі для науковців», «Сучасні системи 
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ідентифікації науковця» та ін. У Вікіпедії створені сторінки 

відомих науковців ВНТУ (докторів технічних наук, професорів 

Кузьміна І. В., Грабка В. В., Романюка О. Н. та 

Огороднікова В. А.) з посиланнями на їхні праці, які є у 

відкритому доступі.  

 ВНТУ, з ініціативи НТБ, у рамках співпраці з 

консорціумом e-VERUM, асоціацією «Інформатіо-Консорціум» 

та участі у проекті ELibUkr: «Електронна бібліотека України: 

створення центрів знань в університетах України» систематично 

отримує доступ до відомих світових наукових баз даних.  

Наказом МОН України № 1286 від 19.09.2017 року «Про 

надання доступу вищим навчальним закладам і науковим 

установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства 

освіти і науки України, до електронних наукових баз даних» 

ВНТУ увійшов у перелік переможців, яким надається доступ до 

Scopus і Web of Science. Це єдиний ВНЗ у Вінниці, який отримав 

доступ до Scopus та Web of Science одночасно.  

У рамках наукової співпраці між ВНЗ бібліотека 

університету надає послуги та консультації з питань реєстрації 

та користування базами даних Scopus і Web of Science 

науковцям ВНМУ ім. М. Пирогова та ВДПУ 

ім. М. Коцюбинського. 

В електронній читальній залі науково-технічна бібліотека 

організовує колективні перегляди вебінарів від компанії 

Clarivate Analytics українською мовою про ресурси платформи 

Web of Science для наукової діяльності. 
 

Бібліотека ВКІ приділялала увагу інформаційно-

бібліографічному обслуговуванню користувачів: виконання 

довідок, зокрема, віртуальних, обслуговування за системою ВРІ, 

проведення Днів інформації. Підготовлені інформаційні списки 

літератури на теми «Радимо прочитати», «Читаємо класику 

сьогодні». На сайті бібліотеки представлений огляд-презентація 

професійних журналів: «Основи здоров’я», «Фізика в школі».  

На допомогу навчальному процесу для нових спеціальностей з 

менеджменту (бакалаврів та магістрів) підготовлений та 

представлений на сайті перелік літератури та Інтернет-ресурсів з 

предметів, що вивчаються. 
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Нове в роботі бібліотек 
 

Бібліотека ВНАУ 
 

Новою формою обслуговування користувачів через 

Інтернет стали віртуальні Дні інформації, 

завдяки яким користувачі мали можливість 

ознайомитися з новими надходженнями 

літератури та знайти інформацію за темами.  

У 2017 році тематичним покажчиком 

«Груша» започаткована нова серія 

«Плодівництво».  

З грудня 2017 р. розпочата робота по 

перекласифікації фонду на УДК. 

 
Бібліотека ВНМУ 

 

Звітний рік для бібліотеки ВНМУ означився тісною 

співпрацею з науковим відділом університету. Вперше було 

запропоновано долучитися до певних напрямків роботи:  

- участь у роботі з тестування антиплагіатної програми 
Strikeplagiarism (перевірка на плагіат магістерських робіт та 

статей, підготовлених до друку); 

- складання та редагування загального списку науковців, 

що створили профілі у Google Scholar;  

- перевірка та редагування додаткових списків науковців 

університету для порталу «Бібліометрика української 

науки» (на 1.01.2018 р. профіль ВНМУ об’єднує 814 

науковців); 

- робота зі створення та реєстрації профілю університету в 

Web of Science. 
 

Спільно з відділом автоматизації розроблена технологія 

переведення фонду на УДК та створена інструкція з 

переведення електронного каталогу на УДК. За вересень-

грудень відредаговано понад 10 тис. примірників.  



15 
 

У 2017 році виникла необхідність виокремити  з 

політематичної БД записи історико-краєзнавчого характеру і на 

основі створено БД «Історико-медичне краєзнавство», яка 

містить матеріали краєзнавчого характеру, незалежно від їх 

місцезнаходження: фонди наукової бібліотеки та архіву 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. 

Пирогова, Державного архіву Вінницької області, Вінницької 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені К. А. 

Тімірязєва 

Вперше бібліотека ВНМУ запропонувала молодим 

науковцям університету скористатися можливістю 

автоматизованого вибіркового розповсюдження інформації 
(ВРІ). Відтепер оновлена інформація по вказаній темі буде 

автоматично формуватися і щомісяця надсилатися замовнику.  

З 2017 року на сайті бібліотеки ВНМУ розпочала роботу 

служба «Віртуальної довідки». 

 

Бібліотека ВДПУ 
 

Згідно постанови Кабінету міністрів України №177 від 

22.03.2017 р. бібліотеки України впроваджують УДК в практику 

роботи. У бібліотеці педуніверситету в 

рамках підвищення кваліфікації 

працівників культури, організованих 

Вінницьким обласним навчально-

методичним центром галузі культури, 

мистецтв та туризму, заняття з питань 

УДК провела завідувач відділу 

класифікаційних систем ДНУ "Книжкова палата України імені 

Івана Федорова" Валентина Михайлівна Муравйова.  

 

Бібліотека ВНТУ 
 

В 2017 р. бібліотекою започатковано проведення «Днів 

аспіранта в бібліотеці», метою яких є розкриття інформаційних 

можливостей бібліотеки, знайомство з інноваціями в її 

діяльності та розроблення нових шляхів подальшого ділового 

партнерства з науковцями. 
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В бібліотеці створено сектор з підтримки наукових 

досліджень в університеті, який ставить за мету інформаційну 

підтримку освітньої та науково-дослідної діяльності вишу.  

Бібліотека ВНТУ  з вересня 2017 р. розпочала роботу по 

впровадженню УДК. 

Бібліотека ВКІ 
 

В рамках проведення заходів з пропаганди української 

літератури в 2017 році проведено соціологічне опитування 

серед студентів 1-3 курсів на тему «Українська книга: погляд 

користувача». Мета дослідження полягала в тому, щоб 

з’ясувати, яке місце займають комп’ютер та книга в житті 

сучасного студента.  

 

Бібліотека ДонНУ 
 

Особливий напрямок роботи бібліотеки – участь у 

науковому процесі. Для молодих науковців університету 

бібліотека  створила  бібліографічні покажчики, розроблено 

рекомендації з наукометрії та бібліографічного опису 
документів «Наукометричні ресурси на допомогу науковим 

дослідникам», продовжено  випуск  покажчиків «ДонНУ імені 

Василя Стуса  на шпальтах ЗМІ» та «Проблеми вищої школи».  

Бібліотека продовжила проведення традиційних зустрічей 

у Літературній вітальні. Опробували  нову форму заходу  – 

«Бібліотечна кав’ярня».  

Розпочато роботу по створенню буктрейлера. 

 

Наукова робота 
 

Впродовж 2017 року наукова діяльність бібліотеки ВНМУ 

була спрямована на дослідження, пошуки та опрацювання 

матеріалів відповідно до напрямків краєзнавчого проекту 

«Пам’ять університету»: 

 «Вінницький медичний інститут у Другій світовій війні»;  

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

національного університету» (історія ВНЗ);  

 «Зламані, але нескорені» (викладачі, випускники та студенти 

ВНМУ – жертви політичних репресій тоталітарного режиму); 
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 «У бронзі, мармурі й граніті» (фотоматеріали та відомості про 

пам’ятники, меморіальні дошки видатним медикам 

Вінниччини, науковцям, видатним випускникам ВНЗ);  

 «Професори ВНМУ: 1921–2017 рр.» (віхи життя та 

діяльності);  

 «Праці науковців ВНМУ»; 

 «Літопис випускників» (славетні лікарі-випускники 

університету);  

 «Герої Майдану і АТО»  (викладачі та випускники 

університету); 

 «З когорти великих» (видатні медики Вінниччини).  

Внаслідок проведеної роботи віднайдено біографічні 

відомості про більш як 300 випускників Вінницького медичного 

інституту, які брали участь у Другій світовій війні. До Дня 

визволення України від фашистських 

загарбників та 100-річчя від дня 

народження випускниці ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова 1939 року Б. Я. 

Кіперман було підготовлено 

електронну виставку: «Фронтові 

дороги лікаря».  

Упродовж звітного року ретельно збирали відомості про 

науковців-медиків, щоб найповніше репрезентувати розвиток 

медицини на Вінниччині та його видатних вчених. Віднайдено 

цікаві матеріали про М. Фабриканта, відомого хірурга та 

стоматолога; В. В. Дубілея, випускника університету 1939 р., 

пульмонолога, доктора медичних наук, професора, учасника 

Радянсько-фінської і Другої світової воєн; М. І. Франкфурта, 

нефролога, доктора медичних наук, професора, який до Другої 

світової війни працював асистентом кафедри терапії 

Вінницького медичного інституту та про багатьох інших  

видатних лікарів і науковців. 

До 195-річчя від дня народження Ф. Ф. Мерінга, видатного 

терапевта, гігієніста, одного з найкращих учнів М. І. Пирогова 

підготовлено електронну виставку «Митець 

у лікуванні, лікар у мистецтві» та 

проведено бібліографічний огляд.  
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Підготовлено електронну виставку «Історія медицини: 

музеями Поділля», які пов’язані з історією медицини рідного 

краю.  

Видано календар знаменних і пам’ятних дат 

«Вінниччина медична – 2017» про видатних медиків, 

професорів, докторів наук, завідувачів кафедр ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова, які  своєю діяльністю примножили славу рідної землі 

та зробили вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я, 

сприяли розвитку наукової думки, культури й духовності краю. 

Надано матеріали про видатних медиків краю, науковців ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова та визначні події в житті університету до 

видання «Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2018 року», та 

до календаря знаменних і пам’ятних дат «Імена в медицині у 

відгомоні часу».  
 

В 2017 році бібліотека ВНТУ продовжувила роботу над 

проектом «Науку творять обрані». В рамках проекту: 

- оформляли виставки-персоналії, організовували віртуальні 

виставки циклу «Шляхи до портрету вченого», як-от: «Життя і 

праця для освіти і науки» (до 70-річного ювілею к. т. н., 

професора кафедри ІСБ, декана факультету БТЕГП Ратушняка Г. 

С.); 

- підготовили в друкованому й електронному варіанті 

біобібліографічні покажчики серії «Вчені нашого університету», 

присвячені ювілейним датам науковців ВНТУ: д.т н., проф. 

Р. Д. Ісковича-Лотоцького, к.т.н., проф. Г. С. Ратушняка та д.т.н., 

проф. С. Й. Ткаченка; 

- підготовили буктрейлер на біобібліографічний покажчик 

«Іван Васильович Кузьмін. До 90-річчя від дня народження»; 

- щомісяця на сайті бібліотеки розміщували інформацію 

«Книги місяця …», про нові друковані та е-видання вчених 

ВНТУ, що надійшли в фонд книгозбірні. 

В рамках цього масштабного проекту був проведений 

вечір-зустріч з д.т.н., проф., заслуженим діячем науки і техніки 

України, лауреатом Державної премії України в галузі науки і 

техніки І. В. Кузьміним, ректором нашого університету в 1976-

1989 рр. На заході відбулося відкриття персональної експозиції 

І. В. Кузьміна в бібліотеці, на якій представлені книги з власної 
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бібліотеки Івана Васильовича, підручники, монографії, поетичні 

збірники автора, публікації про нього, фотографії нагород, 

якими був удостоєний І. В. Кузьмін та його особисті речі. 

Відбулась презентація книги І. В. Кузьміна «Основи наукових 

досліджень», що вийшла з друку українською мовою та нового 

видання п’ятитомника «Науковці України – еліта держави», 

сторінку про Івана Васильовича до якого підготували 

співробітники бібліотеки.  

На виконання Державної програми розвитку краєзнавства 

на період до 2025 р. науково-технічна бібліотека ВНТУ 

розпочала реалізацію краєзнавчого проекту «Вінниччина: 

історія, сьогодення, майбутнє» з підпроектами: 

1) «Ім'ям своїм прославили Україну» – про наших видатних 

земляків, що народилися або жили та працювали на Вінниччині. 

В рамках цього підпроекту на сайті бібліотеки було 

представлено презентації «Шлях у космос починали українці» 

(до 110-річчя від дня народження В. І. Вознюка – засновника 

першого ракетного випробувального полігону Капустин Яр) та 

«Недоспівана пісня Миколи Леонтовича (до 140-річчя від дня 

народження)»; 

2) «Вінниччина: Terra incognita», який висвітлює сторінки 

історії краю, його етнічні, мовні, культурні традиції, пам’ятки 

архітектури тощо. На сайті представлено презентацію 

«Вінниччина: Terra incognita» та віртуальну бесіду «7 чудес 

Вінниччини». 

 

Культурно-просвітницька робота 
 

Культурно-просвітницька робота бібліотеки ВНАУ є 

важливою складовою діяльності та невід’ємною частиною 

виховної роботи університету в цілому, яка спрямована на 

виконання таких проектів: організація та проведення 

книжкових виставок, оглядів літератури;  літературні читання;  

презентації книг, цикли зустрічей з поетами і письменниками; 

проведення традиційних літературно-мистецьких заходів, 

присвячених визначним подіям в історії розвитку держави, 

пам’ятним датам року.  
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Розумінню української ідеї, сприянню розбудові 

державності незалежної України, шанобливому відношенню до 

державних національних символів сприяли такі виставки: 

«Соборна мати – Україна, одна для всіх як оберіг», «Прийди до 

серця, Україно, Благослови добром мене...», «Цвітуть, неначе 

квіти волі, знамена жовто-

блакитні», «Живи і міцній, 

українська державо!».  

Згадати, вшанувати пам’ять, 

проаналізувати історичні події 

закликали виставки: «Ще юнаки, 

ще майже діти», «Герої не 

вмирають», «В пам'яті живе 

Афганістан».  

До Дня вишиванки організовано виставку творчих робіт 

працівників бібліотеки та книжково-ілюстративну виставку 

«Вишивана доля України». 

Напередодні Великодня майстер 

народної творчості Сергій Бугай, 

випускник агрономічного  факультету 

університету, провів майстер-клас по 

написанню писанок.  

З нагоди дня народження Т. Г. 

Шевченка проведено літературно-

мистецький захід «Славетним шляхом 

Кобзаря» та організовано книжково-

ілюстративну виставку «Шевченко –   

нації крила».  
Стали традиційними в бібліотеці заходи, присвячені 

релігійним святам і народним 

традиціям. Театральне дійство 

«Андріївські вечорниці» розіграли 

студенти агрономічного 

факультету, факультету 

механізації, ТВіППТ та 

бібліотекарі.  

Віртуальні виставки та огляди, розміщені на web-сайті, 

ефективно популяризували фонд бібліотеки та давали 
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комплексне уявлення з теми, сприяли розвитку особистості й 

підвищенню освітньо-культурного рівня. Виставлено на web-

сайт бібліотеки віртуальний огляд рідкісних і цінних видань 

нашої  бібліотеки; представлено книги українських діячів, 

вчених, зокрема аграріїв, іноземні видання, енциклопедії, 

пізнавальна, історична, краєзнавча література; видання Лесі 

Українки, величиною з сірникову коробку, «Національний атлас 

України», розмір якого 33*48 см, «Великий тлумачний словник 

сучасної української мови» на 1736 сторінок та інші. 

Створено буктрейлери на книги Ігоря Малишевського 

«Рассказы о Патоне» та Болеслава Пруса «Фараон». Автор 

буктрейлера «Фараон» Латуша Наталія стала переможцем 

конкурсу буктрейлерів «Літературний дивосвіт» серед бібліотек 

методичного об’єднання м. Вінниці закладів вищої освіти. 
 

Культурно-просвітницька робота  бібліотеки ВНМУ 

сприяла тому, щоб майбутні медики були не тільки 

висококваліфікованими спеціалістами, але й творчими, духовно 

багатими людьми. Протягом року проведено 168 масових 

заходів, зокрема: літературно-музичних вечорів – 6; книжково-

ілюстративних виставок – 80; електронних виставок – 25; 

оглядів – 36 та ін. 

Долучившись до відзначення Року Японії в Україні, 

бібліотека провела ряд заходів, які представили Країну 

вранішнього сонця: бесіди  «Неповторна і загадкова країна», 

«Японія – дивовижна країна: традиції та звичаї народу»;  

електронна виставка «Дорогоцінні перлини японської поезії»;  

літературний вечір  «Мінливе і вічне слово японської поезії», де 

слухачам було представлено твори найвідоміших японських 

поетів у перекладі українською мовою.  
 

Щоб залучити молодь до бібліотеки, бібліотекарям вкрай 

важливо бути ініціативними, активними та креативними, 

перебувати в постійному творчому пошуку, видозмінювати 

наявні форми роботи. Ефективну роль 

у цьому напрямку відіграють гуртки 

та клуби, які працюють при бібліотеці.  

Одним із таких клубів є клуб 

інтелектуальних ігор «Що? Де? 
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Коли?», який 5 років поспіль розвивається на базі бібліотеки. 

Протягом року проведено 19 засідань клубу. 
У 2017 р. відбулося 32 засідання творчого об’єднання 

«Літературна вежа». Надзвичайно зворушливим був вечір-

реквієм пам’яті героїв Небесної Сотні «Герої не вмирають». 

Учасникам вдалось передати  глибину трагедії і болю, які впали 

невимовним тягарем на Україну. Вечір супроводжувався 

презентацію «Гордиться серце: «Слава Україні! Героям слава! – 

журиться душа».  
Родзинкою літературно-музичного вечора «Шануймо 

мову, рідне слово» стало виконання пісень різними мовами.  

Театралізоване 

народне дійство «День 

Святого Миколая» 

ввійшло в цикл народних 

свят, які традиційно 

популяризує бібліотека і 

збирає багато 

шанувальників. 

До річниці заснування «Літературної вежі» проведено 

тематичний вечір «Кожною хвилиною життя». До здобутків 

членів «Літературної вежі» слід віднести виставку поетичних 

творів «вежівців», яку презентували у холі університету та в 

університетській газеті «Молодий медик». 
      

Бібліотека ВДПУ долучилася до проекту Молодіжної 

секції УБА «Display – кросинг». Цьогорічна виставка, яка 

подорожувала всією Україною, 

мала назву «Мрій! Читай! 

Мандруй!». 

У рамках відзначення 

Міжнародного року сталого 

розвитку туризму відбулися: 

бібліографічні огляди та 

перегляди, літературні читання, 

присвячені туризму та подорожам. 

Особливу увагу приділено краєзнавчій тематиці, книгам про 

«Красу України – Поділля».  
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У Виставковій залі раритетних видань бібліотеки до       

105-річчя університету було презентовано виставку-вернісаж 

«Вінницький педагогічний плекає мудре, добре, вічне…». Також 

підготували перегляд літератури «Наукові надбання ВДПУ ім. 

М. Коцюбинського». 

На засідання літературно-музичної студії «Гармонія» до 

бібліотеки завітали випускниці ВДПУ імені М. Коцюбинського, 

відомий композитор Ольга Янушкевич та співачка Світлана 

Леонтьєва.  

При бібліотеці продовжував функціонувати книжковий 

клуб «Автограф», метою якого є популяризація новинок 

вітчизняної та зарубіжної літератури, знайомство з творчістю 

відомих поетів та письменників Вінниччини. Цьогоріч до 

бібліотеки завітали А. М. 

Подолинний, П. Скорук, В. 

Вакуленко-К, В. Сторожук. 

Проведено також зустріч з 

громадським діячем, директором 

Центру генеології «Пращур» 

Віктором Долецьким.  
У рамках творчого клубу «Креативне рукоділля» 

відбуваються зустрічі студентів з бібліотекарями-майстринями, 

які передають студентській молоді уміння творити своїми 

руками цікаві вироби, що наповнюють наше життя неповторною 

красою. 

Вибір форм проведення заходів схилявся на користь тих, у 

яких студенти виступали не пасивними слухачами, а активними 

учасниками. 

 

Стратегія роботи бібліотеки ВКІ в цьому навчальному році 

була спрямована на проведення заходів з популяризації 

художньої книги та формування інформаційної культури 

користувачів. Постало завдання поєднати віртуальний світ і 

бібліотеку – постійно вдосконалювали структуру веб-сайту та 

його інформаційне наповнення. Відеоролик «Презентація 

бібліотеки» знайомить користувачів з книгозбірнею. В 2017 році 

на сайті бібліотеки та в You Tube представлені буктрейлери: 

«Твій силует у вікні золотому» на книгу Ліни Костенко «Триста 
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поезій» (на сайті ВКІ 256 – переглядів, на каналі  You Tube – 65), 

«Україна – Польща: історія і сучасність» на книгу «Польща: 

нариси історії», який отримав 227 переглядів на сайті ВКІ, 89 - 

на каналі You Tube.  

Викликали зацікавленість віртуальні виставки: «Це 

цікаво: візьми і прочитай», «Феномен дива в українській 

літературі», «Край звитяги і слави», «Духовна велич Шевченка». 

До Всесвітнього Дня поезії проведено свято поезії 

«Смарагдові слова», в програмі якого стала зустріч із 

вінницькими поетесами В. Гальяновою та В. Вагановою. 

Ефективними являються традиційні бібліографічні огляди 

літератури. Досить цікавими та ефективними стали огляди-

презентації: «Нова хвиля української прози», «Жіночі голоси у 

вітчизняній літературі», «Погляд на життя очима поета». 
 

Бібліотека ВНТУ організувала зустріч з вінницьким 

письменником, журналістом, краєзнавцем, автором історичних 

романів О. Дмитруком. 

На сайті бібліотеки розміщена віртуальна бесіда «Душу 

пензлем малював», присвячена відомому художнику 

В. Тропініну, який кілька років жив і творив в с. Кукавка на 

Вінниччині. 

Бібліотека долучилась до проведення Року Японії в 

Україні. Була підготовлена наукова година «Японія здалеку та 

зблизька».  

До 85-х роковин Голодомору 1932–33 років організувано  

вечір-реквієм «Вогонь скорботи в серці на віки!» 

Бібліотека активно долучилася до проведення Дня 

університету, організувавши книжкові експозиції: «Наукові 

здобутки вчених ВНТУ», де були представлені навчальні 

посібники та монографії науковців за останні 5 років та «ВНТУ: 

кроки поступу і наукових здобутків». І ще зуміла здивувати всіх 

– підтвердженням тому несподівана і емоційна книжкова 

інсталяція «ВНТУ – the best!». В межах цього заходу бібліотека 

зініціювала зустріч з десятикласниками   вінницької школи № 

15. Більш детальну та цікаву інформацію про бібліотеку наші 

гості могли дізнатися з книжково-ілюстраційної виставки 

«Бібліотека — тисячолітня скарбниця мудрості». 
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Також активну участь НТБ прийняла в проведенні Дня 

відкритих дверей. Організатори підготували багато цікавих 

заходів, в яких була задіяна і наша бібліотека.  

В університеті продовжує активно діяти полиця 

буккросингу, яку створила і підтримує бібліотека. 

 

Матеріально-технічна база 
 

Аналізуючи забезпечення технічними засобами наших 

бібліотек, слід відмітити, що загальна кількість комп’ютерів у 

бібліотеках МО станом на 01.01.2018 р. становила 241 одиниць. 

Прикро, що порівняно з минулим роком на 16 од. менше. У 

бібліотеці ВТЕІ було списано 18 од. застарілої техніки. 

Найбільша їх кількість у бібліотеці ВДПУ – 101 од. Взагалі стан 

матеріального-технічної бази наших бібліотек бажає бути 

кращим. 

Як і раніше, до послуг користувачів  бібліотеки ВДПУ   

2 електронні зали на 88 автоматизованих робочих місць. 

Великою популярністю продовжують користуватися 

комп’ютерні читальні зали в бібліотеках ВНТУ і ВНАУ, які 

значно розширювали спектр інформаційних послуг для 

користувачів. 

Бібліотеки МО використовують у своїй роботі ліцензійне 

програмне забезпечення: бібліотека ВДПУ – ІРБІС-32, 

бібліотеки ВНМУ та ДонНУ –ІРБІС-64, бібліотеки ВНТУ, ВТЕІ – 

УФД «Бібліотека», ВКІ – «Бібліограф» та ВНАУ – АБІС «Софія». 

  

Кадри 
 

Враховуючи реалії сьогодення, у бібліотеках значно 

зростають вимоги до кадрів, змінюється імідж і статус 

бібліотечного працівника. Адже досвідчені кадри забезпечують 

успіх діяльності бібліотек.  

Кількісний склад співробітників бібліотек МО продовжує 

зменшуватися. У 2017 році їх кількість складає 156 осіб, 

порівняно з минулим роком цей показник зменшився на 12 

одиниць. Значне скорочення кадрів відбулося в бібліотеці 

ВДПУ (13 осіб), проте в  ДонНУ кількість кадрів збільшилася на 
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3 особи. Із загальної кількості 103 особи з фаховою освітою, що 

на 21 особу більше порівняно з минулим роком (за рахунок 

отримання фахової освіти). У процентному відношенні – 66% від 

загальної кількості.  

Аналіз роботи по навантаженню на 1 працівника 

основних показників роботи МО свідчить, що при зменшенні 

кількості працівників навантаження збільшується. 

 

Середнє навантаження на одного працівника МО 

Таблиця 7.  
Бібліотека Роки Кад- 

ри 

 Фонд Книго-

видача 

 Читачі 

за єд.     

реєстр. 

Читачі 

обслужені 

Відвіду-

вання 

ВНАУ 2016 

2017 

26 
23 

8530 

9743 

18148 

20552 

317 

359 

713 

808 

7651 

8630 

ВНМУ 2016 

2017 

42 

43 

13448 

13271 

14297 

13973 

285 

280 

776 

760 

8588 

8435 

ВДПУ 2016 

2017 

39 

26 

13424 

20204 

25661 

32153 

132 

225 

1029 

1543 

15221 

22296 

ВНТУ 2016 

2017 

30 

31 

28558 

27731 

23768 

22904 

227 

216 

943 

900 

31569 

14087 

ВТЕІ 2016 

2017 

19 

18 

12203 

12961 

31624 

33367 

317 

325 

543 

571 

9149 

9465 

ДонНУ 2016 

2017 

8 

11 

1969 

1921 

2250 

1343 

599 

483 

637 

554 

1450 

1085 

ВКІ 2016 

2017 

4 

4 

18556 

18205 

21606 

21693 

439 

394 

724 

694 

18219 

18438 

Середнє 2016 

2017 

168 

156 

13812 

14862 

19622 

20855 

330,9 

326 

766,4 

832,9 

13121 

11777 
 

Показники кадрового забезпечення за стажем роботи є 

такими: працівники  зі стажем понад 20 років складають 57% (89 

осіб), порівняно з в минулим роком – 49% що свідчить про ще 

більше старіння професійних бібліотечних кадрів.  Стаж від 10 

до 20 років – 28% (44 особи), у минулому році він склав 32%: на 

цей показник вплинуло скорочення кадрів, які не мали 

бібліотечної освіти. Від 3 до 9 років – 10% (17 осіб), в минулому 

році було 14% і до 3-х років – 4% (6 осіб), в порівнянні з 
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минулим роком – 5%. Свідченням такого стану є те, що молодь 

не надто приваблює бібліотечна галузь. 

Кадровий склад у бібліотеках закладів вищої освіти 

м. Вінниці потребує молодих, креативних та творчо мислячих 

особистостей. Адже сучасний бібліотекар повинен буди здатним 

до спілкування, вміти знайти відповідну іформацію, володіти 

новітніми технологіями та ін.    
 

Таблиця 8. 
 

 

Підвищення кваліфікації 
 

За участю бібліотек вищих навчальних закладів м. Вінниці 

відбулася науково-практична конференція «Бібліотека як 

сервіс: очікування користувачів та можливості 

бібліотеки». Метою заходу було обговорення питань розвитку 

бібліотек в умовах інформаційного суспільства задля реалізації 

завдань та ефективної комунікації як у віртуальному, так і в 

реальному середовищі. Також було наголошено на важливості 

трансформації бібліотечних послуг в умовах стрімкого розвитку 

цифрових технологій. Спілкування з цікавими особистостями є 

чудовим доповненням до професійних заходів. В рамках цієї 

конференції відбулася зустріч з Назарієм Давидовським, ієреєм, 

головою історичного відділу Вінницької єпархії, викладачем 

кафедри теорії та методики музичного виховання Вінницького 

гуманітарно-педагогічного коледжу, а також художнім 

керівником жіночого хору «Соломія». На згадку про нашу 

Динаміка основних показників за 5 років 

 

 

Середнє навантаження на одного працівника МО 

 

 

 
2012 2017 

Різниця на 

1.01.2018 

Працівники 203 156 – 47 

Книговидача 3384950 3 321848 – 63102 

Читачі за єдиною 

реєстрацією 

45752 45642 – 110 

Читачі обслужені 152334 138514 – 13820 

Фонд 2592902 2 507038 -85864 

Відвідування 1860844 1 833723 -27121 
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зустріч ми подарували картину «Дорога додому» виготовлену 

нашою колегою Бойко Наталією.  

В рамках семінару «Кадровий потенціал у бібліотечному 

середовищі» обговорювалися питання організації управління 

сучасною бібліотекою, підвищення кваліфікації, проведення 

атестації у бібліотеках, лідерських якостей керівника, 

професійної етики та ін. Фахівці бібліотек МО активно взяли 

участь у заході.  

Родзинкою  заходу 

були гості: Лариса Кащина, 

начальник відділу організації 

розвитку та комунікації 

Торгово-промислової палати, 

яка розповіла про японську 

методику управління 

персоналом та Ірина 

Потоцька, доцент кафедри 

медичної психології та 

психіатрії ВНМУ ім. М. І. Пирогова з виступом «Бібліотечний 

персонал: про що не розкаже статистика». Бібліотеку очима 

читачів представила Олена Кравець, завідувач відділу  

обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф. Вона також презентувала учасникам семінару власні 

видання «Витражи моей души» й «Весна з цвіту магнолії та 

сакури». 

Обмін досвідом з колегами дає можливість підвищувати 

фаховий рівень у різних напрямках бібліотечної діяльності. 

Зокрема, питання наукометрії є надзвичайно актуальним для 

бібліотек закладів вищої освіти. Для глибшого вивчення цієї 

тематики на засідання експрес-університету «Інформаційне 

обслуговування: трансформація послуг та ресурсів» 
запросили завідувача відділу електронних ресурсів наукової 

бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» Борисову Т. О. Ця зустріч була досить плідною, адже 

наші фахівці отримали певні рекомендації щодо 

наукометричного напрямку роботи.  

Важливим чинником функціонування бібліотеки ВТЕІ  

КНТЕУ у 2017 році була діяльність з організації підвищення 
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кваліфікації працівників бібліотеки. 26 травня 2017 року з 

нагоди відзначення Дня науки в Україні в бібліотеці ВТЕІ 

КНТЕУ відбувся Міжвузівський науково-практичний семінар 

«Бібліотека в інформаційно-комунікаційному середовищі ВНЗ», 

у якому взяли участь викладачі кафедри економічної 

кібернетики та інформаційних систем, працівники бібліотеки 

інституту та здобувачі вищої освіти спеціальності «Економічна 

кібернетика». 

Щорічне видання «Аналіз діяльності 

бібліотек ВНЗ методичного об’єднання 

м. Вінниці» висвітлювало досягнення та 

нові напрямки в роботі бібліотек, якими 

живуть бібліотечні установи закладів 

вищої освіти нашого міста.  

В рамках діяльності методичного 

центру підготовлено третій та четвертий 

випуск дайджесту «Сучасні орієнтири 

університетських бібліотек: досвід 

роботи методичного об’єднання 

бібліотек ВНЗ м. Вінниці», у яких 

розкрито діяльність методичного 

об’єднання протягом 2017 року.   

Керівники бібліотек МО підтримували 

тісні контакти  та брали участь у 

регіональних, всеукраїнських, міжнародних 

науково-практичних конференціях та 

семінарах, інтернет-конференціях та 

вебінарах, де розглядалися питання 

діяльності бібліотек у світлі модернізації 

вищої освіти.  

Досить тісною була співпраця бібліотек МО з 

Вінницькою Національною академією керівних кадрів 

культури і мистецтв, на базі якої для працівників було 

організовано навчання «Впровадження Універсальної десяткової 

класифікації в бібліотеках України» за участі завідувача відділу 

класифікації ДНУ «Книжкової палати України ім. І. Федорова»                       

В. М. Муравйової. Протягом року курси підвищення кваліфікації 

в академії пройшли 16 працівників бібліотек МО, вступили на 
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навчання 2 співробітники бібліотеки ВНМУ та 5  працівників 

бібліотеки ВТЕІ закінчили навчання та отримали дипломи за 

спеціалізацією «Менеджмент бібліотечно-інформаційної 

діяльності».   

Підтримці зв’язків 

бібліотеки з Українською 

бібліотечною асоціацією 

сприяла участь у ІІ Форумі 

молодих бібліотекарів 

«Бібліотека в тренді» (м. Київ 

НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського).  

Бібліотеки МО плідно 

працювали з ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини»: брали 

участь в засіданнях членів ради; у науково-практичній 

конференції «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання 

майбутнього»; у конкурсі  рекомендаційних бібліографічних 

видань «Читацькі студії». 

Бібліотечні працівники щомісяця відвідували  заняття  

Університету культури «Книга і суспільство» на базі 

обласної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.  
Однією із сучасних та ефективних форм підвищення 

кваліфікації бібліотечних працівників, які допомагають у 

формуванні компетентної особистості є участь у конкурсах. 

Досить активно відгукнулись 

колеги МО на проведення  

конкурсу буктрейлерів 
«Літературний дивосвіт» до 

Всеукраїнського Дня бібліотек. 

На конкурс було подано 12 

конкурсних робіт – майже всі 

бібліотеки представили по 

декілька робіт як від 

індивідуальних, так і від колективних авторів. Для оцінювання 

конкурсу та визначення переможців до компетентного 

незалежного журі були запрошені колеги із публічних бібліотек 

м. Вінниці: обласної бібліотеки для юнацтва, обласної бібліотеки 

для дітей та міської ЦБС.  



31 
 

Підводячи підсумки основних показників роботи бібліотек 

МО м. Вінниці, слід відмітити, що, не зважаючи на сладні 

економічні умови, фахівці бібліотек працюють ефективно і 

вирішують завдання інформаційного забезпечення всіх категорій 

читачів. 
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Для нотаток 


