
Популяризація наукових 

надбань вчених ВНТУ –

важлива складова 

краєзнавчої роботи 

університетської 

бібліотеки



Завдання краєзнавства

• виховання у молоді почуття 

національної свідомості

• повага до історії, культури, мови, 

традицій українського народу 

• всебічне сприяння розвиткові 

незалежної України 

• відродження духовності та 

історичної пам‘яті в суспільстві



Краєзнавство - важливий 
інструмент науково-
інтелектуального та 
духовного впливу на 
формування державницької 
свідомості та патріотичних 
почуттів в молодих громадян 
нашої країни



НАУКУ ТВОРЯТЬ ОБРАНІ

(Вчені Вінницького національного технічного 
університету примножують наукову славу 

Вінниччини, України, світу)

Проект на конкурс «Світло провінції – 2015» 

в номінації «Історію пишемо самі! 

Бібліотека – територія краєзнавства»



Мета проекту :

● популяризація наукових надбань 
вчених  Вінницького національного 
технічного університету, висвітлення 
їхньої  ролі в розвитку науки краю, 
держави та світу, їхнє достойне місце 
в світовій науковій еліті;

● осмислення суспільством  
необхідності підготовки інженерно-
технічних кадрів для збереження 
наукових шкіл і спадкоємності поколінь 
у професійному середовищі.



Проект “Науку 

творять обрані” 

розпочато в 2014 році 

циклом заходів до 

90-річчя І. В. Кузьміна, 

заслуженого діяча 

науки і техніки України, 

лауреата Державної 

премії України, 

доктора технічних 

наук, професора ВНТУ



Біобібліографічний 

покажчик “Іван 

Васильович Кузьмін” 

відображає життєвий 

та творчий шлях і 

охоплює весь 

комплекс наукових 

робіт вченого.



“ЖИТТЯ, ПРАЦЯ І ЛЮБОВ ПРОФЕСОРА І. В. КУЗЬМІНА” –

книжково-ілюстративна виставка в конференц-залі 

університету та віртуальна – на сайті бібліотеки.



Праці професора І. В. Кузьміна та видання про нього

розміщено в Інституційному репозитарії ВНТУ, що 

сприяє популяризації наукових здобутків вченого



Бібліотекою були організовані зустрічі студентів, молодих 

вчених з Іваном Васильовичем Кузьміним, на яких шанований 

професор  розповідав про свій не простий, але такий змістовний 

життєвий, науковий та творчий шлях



В університетській бібліотеці відкрито міні-музей І. В. Кузьміна, де 

зібрані різноманітні матеріали, які стосуються життя і діяльності 

вченого: наукові та літературні праці, видання про нього, література 

з домашньої бібліотеки, фото з сімейного архіву та ін. 





Біобібліографічні покажчики серії Вчені нашого 

університету”, присвячені ювілейним датам та 

науковим досягненням наших науковців



Виставки-персоналії



Віртуальні виставки-презентації серії “Штрихи до 

портрету вченого”



Постійнодіючі 

книжкові виставки 

“Внесок вчених 

ВНТУ в науку та 

виробництво”.



“Освіта і наука — важливі 

чинники розвитку України”



ТРАГІЧНІ СКРИЖАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ



“Нехай не гасне світ науки”

Презентація 

тритомника 

Василя 

Шендеровського 

«Нехай не гасне 

світ науки»



Експозиція  «Трагічні скрижалі української 

науки» назавжди залишиться у ВНТУ



Розповідь 

В. Шендеровського 

про видатних 

вчених Поділля



Знамениті наші земляки є нашими

духовними орієнтирами, 

вчителями, нашою духовною 

опорою і гордістю перед усім 

світом

Григорій Сковорода



Книжково-ілюстративна виставка розповідає про минуле і сучасне 

нашого рідного міста, знайомить з людьми, які прославили Вінницю 

своєю натхненною працею.



Віртуальна виставка, присвячена 

М. Коцюбинському



Перлини Подільського краю (розділ віртуальної 

виставки “По музеям Європи”, присвячений 

історичним місцям Вінниччини





Презентація на сайті НТБ



“Він музикою наповнив 

камінь”

155-річчя від  дня народження  

вінницького архітектора 

Г. Г. Артинова 



Краєзнавчий фонд НТБ поповнився 

10-томним виданням творів А. Гарматюка
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