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Abstract: The publication covers issues of interaction between the library of an 
institution of higher medical education and the university community, in particular 
students, in the direction of implementing diverse, thematically relevant roundtables. 
The experience of the Scientific Library of the KNMU in organizing and conducting 
public events in the format of discussion is presented. The key points of the 
roundtables with the participation of the staff of the Scientific Library of the KNMU 
and emphasized the contribution of active student youth in the implementation of 
these projects are revealed. The benefits of this format for all stakeholders are high-
lighted and summarized, the effectiveness of roundtables in popularizing the library, 
is a factor in enhancing its image among the university community. 
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Завідувачка сектору наукової бібліографії Наукової бібліотеки 
 

Анотація: Розглядається робота Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пи-
рогова з підтримки наукової роботи університету та наукової комунікації. 
Розкрито основні послуги та функції бібліотеки з використання різних інфо-
рмаційних інструментів та баз даних для забезпечення наукової роботи. 
Проаналізовано діяльність бібліотеки як інформаційного центру з функціями 
адміністрування профілів університету у базах даних та моніторингу науко-
метричних та інших рейтингових показників університету. 

Ключові слова: бібліотечні послуги, бібліотека університету, інформа-
ційні послуги, наукометричні бази, наукова комунікація. 

 

Університетська бібліотека – центр, що надає інформаційні послуги, яких 
потребує університетська спільнота, оперативно реагує на зміни та адаптує 
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свої послуги до потреб користувачів. Останніми роками перед університе-
тами та науковцями України постали нові вимоги щодо оцінювання наукової 
діяльності, де велике значення займає публікаційна активність у журналах, 
що індексуються авторитетними наукометричними базами.  

Показники наукометричних баз використовуються не лише в аналітич-
них цілях, але й з метою прийняття рішень щодо фінансування організацій та 
окремих досліджень. Формується нова система оцінювання наукової діяльності 
установи, де, серед іншого, важливе місце займають такі показники: кількість 
публікацій у високорейтингових світових журналах, що індексуються науко-
метричними базами Scopus та Web of Science; h-індекс установи та окремих 
науковців; кількість публікацій у виданнях, що мають високий Impact-factor 
та квартиль журналу; кількість публікацій виконаних в рамках грантових до-
сліджень; наявність рецензентів, редакторів та членів редколегій провідних 
зарубіжних журналів серед науково-педагогічних працівників університету. 
У переліку вимог до захисту дисертацій («Тимчасовий порядок присудження 
ступеня доктора філософії» затверджений постановою КМУ № 167 від 6 бе-
резня 2019 р.) вказано на необхідність публікації статей за темою дисертації 
у виданнях, проіндексованих Web of Science Core Collection та/або Scopus [2]. 

Наукометричні бази Google Scholar, Web of Science та Scopus стали ін-
струментами для оцінювання наукової діяльності установ та науковців. Web 
of Science Core Collection та Scopus мають жорстку процедуру відбору журна-
лів для індексації, що регламентує якість опублікованих в них результатів нау-
кових досліджень. Лише високоякісні та високорейтингові журнали можуть 
бути включені до цих баз, і навпаки, можуть бути виключені у разі застосу-
вання ними недоброчесних практик. 

Web of Science та Scopus є передплатними базами, тому в Україні доступ 
до них мала невелика кількість організацій. Проте, починаючи з 2017 року, 
заклади вищої освіти почали отримувати доступ до електронних ресурсів ко-
мерційних наукометричних баз Scopus, Web of Science за державним фінан-
суванням [3]. Саме тоді функції адміністрування та консультування щодо ро-
боти в наукометричних базах (бази даних наукової інформації) органічно ля-
гли на працівників бібліотек, адже бібліотека – інформаційний центр, який 
надає доступ до різноманітних «джерел інформації та головним завданням 
якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культур-
них та інших потреб користувачів бібліотеки» [1]. Враховуючи потреби кори-
стувачів, Наукова бібліотека ВНМУ ім. М.І. Пирогова взяла на себе функції 
інформаційної підтримки та консультування по роботі в наукометричних ба-
зах Scopus, Web of Science, Google scholar, порталі Бібліометрика української 
науки. Саме тоді у структурі інформаційно-бібліографічного відділу було 
створено сектор наукової бібліографії, основним завданням якого є робота 
з наукометричними базами. 

У зв’язку з тим, що університет підпорядковується Міністерству охорони 
здоров’я України, доступ до Scopus та Web of Science було отримано лише 
у 2019 р., проте робота бібліотеки у наукометричних базах здійснювалася 



- 54 - 

з 2017 року. Спочатку головним завданням було створення та впорядкування 
профілів організації у Scopus, Web of Science, збір та об’єднання публікацій 
до уніфікованого профілю організації. Після проведеної роботи сформува-
лись актуальні профілі університету в окремих базах, що дало змогу прово-
дити моніторинг та наукометричний аналіз наукових досліджень як закладу 
загалом, так і окремих науковців університету. 

Сьогодні зміст роботи бібліотеки у цьому напрямку полягає в інформа-
ційно-аналітичній підтримці, супроводі та консультуванні науковців і керівни-
цтва закладу. Бібліографи-консультанти проводять як індивідуальні, так і гру-
пові консультації по роботі в наукометричних базах, науковці звертаються за 
допомогою у створенні та наповненні дослідницьких профілів у ORCID, Pub-
lons, Google scholar. Бібліотека займається підготовкою звітних показників, пе-
ревіркою журналів на предмет індексування в Scopus та Web of Science та ін. 

Одним із головних напрямів є моніторинг та підтримка актуальності да-
них у профілях університету в різних наукометричних базах. Тому постійно 
проводиться робота по коригуванню профілів університету у Scopus, Web of 
Science, а саме: подаються запити на редагування включених статей (інфор-
мації про авторів та афіліації), додавання «загублених» статей, об’єднання 
профілів одного автора. 

У системі Publons відстежується коректність написання афіліації дослід-
никами університету. У випадку неправильного написання назви установи у 
профілі дослідника, створюється хибний, дублетний профіль організації, 
тому фахівці бібліотеки знаходять такі профілі та разом з науковцем корегу-
ють афіліацію для включення усіх науковців до одного єдино правильного 
профілю університету. 

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М.І. Пирогова на правах адміністратора 
установи має доступ та використовує інструменти Elsevier: «Institution Profile 
Wizard» – для редагування профілю організації, додавання «загублених» ста-
тей; «AdminTool», який дозволяє переглядати зареєстрованих від установи 
користувачів – надавати віддалений доступ та отримувати статистичні показ-
ники використання баз Scopus та ScienceDirect науковцями університету. Сек-
тор наукової бібліографії отримує статистичну інформацію щодо викорис-
тання Web of Science та надає її керівництву університету. 

Працівники інформаційно-бібліографічного відділу постійно відстежу-
ють нові статті, які з’являються у профілях університету в Scopus та Web of 
Science, готують за різними формами звітну інформацію для наукового від-
ділу та керівництва університету. У 2021 р. було затверджено «Положення 
про стимулювання публікаційної активності і досягнення високого рівня 
оприлюднення результатів наукових досліджень співробітниками Вінниць-
кого національного медичного університету ім. М.І. Пирогова», у відповідно-
сті до якого бібліотека надає інформацію про статті співробітників універси-
тету, що входять до Scopus та Web of Science для преміювання науковців. 

Бібліотека активно співпрацює з ученим секретарем спеціалізованої вче-
ної ради по захисту дисертацій. У вимогах до складу спеціалізованої вченої 
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ради вказано: «вчений, який пропонується до складу ради, повинен мати не 
менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років, за 
науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не 
менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus 
та / або Web of Science Core Collection» [2]. Тому функціями сектору наукової 
бібліографії є підготовка та перевірка інформації щодо наявності статей чле-
нів вченої ради у наукометричних базах Scopus та / або Web of Science. 

Робота в наукометричних базах та дослідницьких профілях багатогранна 
і має багато тонкощів. Не дивлячись на високий рівень інформаційної куль-
тури користувачів, кількість запитів на консультації та практичну допомогу 
в роботі з наукометричними базами та дослідницькими профілями не змен-
шується. Саме тому, окремою складовою роботи сектору є консультаційний 
супровід науковців університету (викладачів та аспірантів). 

З появою нових вимог перед науковцями постало завдання публікації ре-
зультатів досліджень у високорейтингових журналах, а для цього необхідно 
визначити актуальність теми, використовуючи сучасну методологію, прове-
сти якісне дослідження, яке має пройти всі етапи рецензування. Саме науко-
метричні бази дають змогу визначити актуальність теми у світовій науці, по-
знайомитись з новими, високоякісними дослідженнями, оцінити наявні 
статті, знайти партнерів та грантові організації для фінансування власного до-
слідження. 

Сучасна наукова комунікація вийшла за рамки друкованих публікацій та 
доповідей на конференціях. Інформаційні технології дають змогу обмінюва-
тись та розповсюджувати інформацією шляхом ведення бібліометричних до-
слідницьких профілів у різних базах даних, ідентифікаторах та соціальних ме-
режах. Тому бібліотека надає консультації щодо: реєстрації, створення та на-
повнення профілів у ORCID, Publons, Google Scholar, Scopus та Web of 
Science; синхронізації та обміну даних у цих системах; пошуку статей (як вла-
сних так і за темами); об’єднання профілів одного автора та ін. 

Сектор наукової бібліографії є координаційним центром з реєстрації нау-
ковців університету у Бібліометриці української науки. Для приєднання про-
філів науковців до профілю університету систематично подаються запити до 
Національної наукової бібліотеки імені В.І. Вернадського. 

У напрямку інформаційного моніторингу, щорічно відслідковується місце 
університету в різноманітних рейтингах: «Консолідований рейтинг закладів 
вищої освіти України», «Топ-200», «Webometrix Ranking Web of Universities», 
«Бібліометриці української науки», «Топ-10 Найкращі медичні заклади вищої 
освіти України» та оперативно надається актуальна інформація керівництву 
університету. 

Важливим каналом наукової комунікації є Репозиторій ВНМУ ім. М.І. Пи-
рогова. Бібліотека виконує функції адміністрування та є центром підтримки 
функціонування репозиторію. Задля активного розповсюдження результатів 
досліджень науковців університету працівники інформаційно-бібліографіч-
ного відділу редагують записи документів, які розміщуються у репозиторії 
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модераторами кафедр. Бібліотекарі самостійно наповнюють колекції: «Дисер-
тації» (захищені в університеті), «Патенти» (які належать університету), а та-
кож публікації працівників бібліотеки. Саме представлення матеріалів у від-
критих електронних архівах дає змогу «рекламувати» дослідження та розши-
рювати межі наукової комунікації. 

Для допомоги науковцям на сайті бібліотеки у рубриці «Рекомендації нау-
ковцю» розміщено інструкції, презентації, методичні та інші інформаційні 
матеріали, що стосуються роботи у наукометричних базах та дослідницьких 
профілях. На сайті систематично публікуються оголошення про безкоштовні 
вебінари, відкритий доступ до баз даних наукової інформації та електронних 
бібліотек. Додатково, шляхом розсилки електронною поштою на усі кафедри 
університету, здійснюється інформування науково-педагогічних працівників 
щодо новин та оголошень. 

На сайті бібліотеки розміщено банери з посиланнями на безкоштовні ін-
формаційні ресурси: DOAJ, Google Scholar, Національний репозиторій акаде-
мічних текстів, Наукова періодика України, OUCI та електронні медичні жур-
нали. Університетська бібліотека є інформаційним центром з надання дос-
тупу до передплатних електронних ресурсів бібліотек і видавництв: Sci-
enceDirect, Springer Nature, Bentham Science. Такі інформаційні ресурси сут-
тєво розширюють джерельну базу та надають можливість доступу до нових 
та авторитетних досліджень. 

Невід’ємною частиною роботи інформаційно-бібліографічного відділу є 
надання консультацій користувачам щодо правил оформлення списків бібліог-
рафічних посилань. Сьогодні, більшість видавництв відійшли від складання 
списків за державними стандартами України і використовують різні міжнародні 
стилі оформлення тому, враховуючи запити користувачів, було створено та роз-
міщено на ютуб каналі бібліотеки відеоурок по роботі з бібліографічним мене-
джереом Mendeley, який суттєво спрощує процес оформлення бібліографії. 

Для якісного забезпечення потреб користувачів під час карантинних об-
межень, бібліотека надавала послуги, використовуючи усі доступні канали 
комунікації (віртуальна довідка, електронна пошта, телефон, месенджери та ін.). 
Окрім звичних консультацій та довідок, у цей період актуальними були за-
пити стосовно надання віддаленого доступу до Scopus та Web of Science. Пі-
сля відновлення звичного режиму роботи університету користувачі охоче від-
відують бібліотеку, щоб отримати «живу» допомогу. Адже практична дета-
льна консультація дає змогу краще зорієнтуватися в подальшій роботі з ба-
зами даних. 

Таким чином, Наукова бібліотека ВНМУ ім. М.І. Пирогова є інформацій-
ним центром, що розширює межі наукової комунікації дослідників, прово-
дить моніторинг наукометричних показників університету, надає консульта-
ції щодо роботи у різних інформаційних системах, мережах та базах даних. 
В той же час надає консультаційну підтримку та доступ до зовнішніх інфор-
маційних ресурсів, які допомагають науковцям університету проводити які-
сні дослідження та отримувати актуальну інформацію. Робота бібліотеки 
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у напрямку інформаційно-аналітичної підтримки наукової діяльності сприяє 
покращенню якості наукової роботи та інтеграції університету до світового 
наукового товариства. 
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Анотація: Актуальні питання роботи сучасної публічної бібліотеки для 
дітей. Переформатування роботи бібліотеки з врахуванням змін в суспільс-
тві та сучасних викликів.  

Ключові слова: дитяча бібліотека, формування читацького смаку, вихо-
вання майбутніх читачів. 

 

Бібліотеки України є базовим елементом культурної, наукової, освітньої, 
інформаційної інфраструктури держави. Вони важливі для розвитку інформа-
ційної та мовної культури суспільства, патріотичного, правового та екологіч-
ного виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння на-
ціональної історії та культури. Бібліотеки сприяють розбудові читаючої, ми-
слячої та освіченої нації, спроможної практично втілювати набуті знання і до-
свід у розбудову незалежної України.[2]  

Тому сучасна бібліотека є не тільки джерелом отримання різнобічної ін-
формації, а й джерелом духовності і культури. Використовуючи роками на-
працьовані форми і методи роботи, бібліотека спрямовує свою діяльність на 
поліпшення якості обслуговування користувачів, об’єднуючи досвід мину-
лого та сучасні знання орiєнтується на перехід до нового формату своєї дія-
льності.  

Для того, щоб визначити нові підходи до бібліотечної роботи, як правило, 
працівники оцінюють свою діяльність, вивчають потреби користувачів та на-
магаються створити у бібліотеці комфортне, толерантне, культурне середо-
вище для роботи, проведення змістовного дозвілля, обміну думками, розвитку 
особистості. 

Сьогодні стрімкий розвиток технологій, зміни в суспільстві, виклики з ка-
рантинними обмеженнями зобов’язують до рішучих змін і в такій, здавалось 
усталеній сфері, як бібліотечна робота. Діяльність бібліотеки стає багатовек-
торною, більш орієнтованою на нові вимоги та потреби читачів. 

Публічні бібліотеки, як правило, асоціюються в сприйнятті більшості на-
селення, зі спокоєм, тишею, порядком на книжкових полицях, компетентним, 
але строгим бібліотекарем. 


