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Віртуальна виставка –
багатофункціональний

інформаційний ресурс, що надає
широкому колу користувачів

можливість підвищити
ефективність пошуку інформації

Віртуальна виставка демонструє
в мережі інтернет за допомогою

засобів веб-технологій віртуальні
образи творів друку та інших

носіїв інформації, а також
загальнодоступні електронні

ресурси



оперативність

Риси, притаманні віртуальній виставці

актуальність

динамізм

змістовність

мобільність

компактність



Переваги віртуальної виставки

необмежений час 
функціонування

доступність у будь-
який час доби

перегляд великою 
кількістю
користувачів

збереження
експонатів

додаткові
інформаційні джерела

комплексне
висвітлення теми

можливість
додавати звук, відео

віддалене відвідування
виставки



Види інформації, які може
містити віртуальна виставка

Відомості про 
видання

Додаткові
матеріали за 

темою 

Додаткова
інформація



Відомості
про видання

Віртуальна виставка «Тої слави козацької повік не забудем…»
https://bit.ly/3rIFatt

візуальні

ілюстративні

аналітичні

бібліографічні

https://bit.ly/3rIFatt


Додаткові
матеріали за 

темою 

Віртуальна виставка «Синцов Іван Федорович»
https://bit.ly/3GiZANS

посилання на 
Інтернет-ресурси

посилання на 
матеріали сайту НБ

https://bit.ly/3GiZANS


Додаткові
матеріали за 

темою 

Віртуальна виставка «До ювілею нобелівського лауреата, 
засновника фагоцитарної теорії та генератора проривних
наукових ідей – Іллі Ілліча Мечникова»
https://bit.ly/3dmXf7U

зображення

Віртуальна виставка «Юрженко
Олександр Іванович. 110 років з дня 
народження»
https://bit.ly/3DsOCDt

https://bit.ly/3dmXf7U
https://bit.ly/3DsOCDt


Додаткова
інформація

біографічні, 
бібліографічні, 
енциклопедичні 

відомості

Віртуальна виставка «Майстер
психологічної новели: до 150-річчя з
дня народження Василя Стефаника»
https://bit.ly/3oq3luC

Віртуальна виставка «Дослідник пам’яток
античної культури в Україні:
до 100-річчя від дня народження
професора історичного факультету
ОНУ імені І. І. Мечникова
П. Й. Каришковського-Ікара»
https://bit.ly/3rK9dkJ

https://bit.ly/3oq3luC
https://bit.ly/3rK9dkJ


Додаткова
інформація

відомості про знаходження 
документа, публікації, 

видання в інших фондах 
збереження

Віртуальна виставка «Одеський шлях 
Української революції в часописах 1917-
1922 рр.»
https://bit.ly/3xVjf3r

https://bit.ly/3xVjf3r


проблемне
питання

цитати
презентованих
книг

рецензії, 
відгуки

посилання на 
інтернет-ресурси

інтригуючий
уривок із тексту

Що може зробити віртуальну
виставку більш цікавою?

оригінальне
оформлення



2. Розробка моделі
виставки

1. Підготовчий етап 4. Бібліографічне
оформлення

6. Публікація 
проекту на сайті НБ, 
сторінці Фейсбук, 
каналі YouTube

3. Технічна підготовка
оформлення

Етапи підготовки віртуальної
виставки

5. Оформлення 
електронної презентації



Основні програмні
продукти для 

створення
віртуальної

виставки

Традиційна веб-виставка

Матеріали вивантажені 
на веб-сторінку, що 

розміщена на 
бібліотечному сайті



Основні програмні
продукти для 

створення
віртуальної

виставки

PowerPoint

Програма, що є 
частиною Microsoft 

Office

прикладна програма
для створення і 

відображення наборів
слайдів,  слайдшоу і 

презентацій



Основні програмні
продукти для 

створення
віртуальної

виставки

Windows  Movie  Maker 

Програма у складі 
Windows.

Дозволяє створювати 
віртуальні виставки у 

відеоформаті



Соціальні
медіасервіси для 

створення
віртуальної

виставки

Calaméo

сервіс для миттєвого
створення

інтерактивних
публікацій в Інтернеті

розміщення ресурсу на 
сайт або блог за 
допомогою коду



Соціальні
медіасервіси для 

створення
віртуальної

виставки

SlideShare

найпопулярніший соціальний
інтернет-сервіс,

орієнтований на публікацію
слайдшоу в мережі

розміщення ресурсу на сайт 
або блог за допомогою коду



Соціальні
медіасервіси для 

створення
віртуальної

виставки

PhotoPeach

сервіс призначений для 
створення простих та 

яскравих фотовиставок

виставкою можна
поділитися в 

соціальних мережах 
(Facebook, Twitter) та 

розмістити на сайті за 
допомогою коду



Рекомендації щодо оформлення
виставок у програмі PowerPoint

анімаційні елементи
використовувати для 

всього тексту чи чи для 
великих фрагментів

яскравість в 
розумних межах

контрастність:
чим менше 

розмір об’єкту, 
тим вище 

контрастність

правильний
масштаб 

зображення

оптимальний розмір
кеглю та зовнішній

вигляд накреслення
літер

акуратне
використання
колірної гами



Віртуальні виставки НБ 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Персональні

співробітники 
університету

https://bit.ly/3Ew01nl https://bit.ly/3GeVnus

https://bit.ly/3dmXf7U

https://bit.ly/3Ew01nl
https://bit.ly/3GeVnus
https://bit.ly/3dmXf7U


Віртуальні виставки НБ 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Персональні

видатні діячі 
країни

на виконання Постанови ВРУ «Про 
відзначення 150-річчя з дня 

народження Лесі Українки» № 2286-VIII 
від 08.02.2018 р.

https://bit.ly/3Ghjo47

на виконання Постанови ВРУ «Про 
відзначення 150-річчя з дня народження

Василя Стефаника» № 732-IX від
18.06.2020 р.

https://bit.ly/31wRGBk

https://bit.ly/3Ghjo47
https://bit.ly/31wRGBk


Віртуальні виставки НБ 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Тематичні

визначні та 
пам’ятні дати

https://bit.ly/3xVjf3r

https://bit.ly/3opMk3R https://bit.ly/3Gmh6kn

https://bit.ly/3xVjf3r
https://bit.ly/3opMk3R
https://bit.ly/3Gmh6kn


Віртуальні виставки НБ 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Тематичні

історія ОНУ

https://bit.ly/3DFiAVb

https://bit.ly/3DufmUi

https://bit.ly/2ZZlS7H

https://bit.ly/3DFiAVb
https://bit.ly/3DufmUi
https://bit.ly/2ZZlS7H


Віртуальні виставки НБ 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Тематичні

розкривають фонд 
стародруків, рідкісних
книг та рукописів НБ 

https://bit.ly/3y02LHp

https://bit.ly/3IstLEi

https://bit.ly/31C2iis

https://bit.ly/3y02LHp
https://bit.ly/3IstLEi
https://bit.ly/31C2iis


Віртуальні виставки НБ 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Бібліотечний
трансформер

https://bit.ly/3EpgXMi

https://bit.ly/3EpgXMi


Віртуальні виставки НБ 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Бібліотечний
трансформер

https://bit.ly/3Ir68fh

https://bit.ly/3Ir68fh


Віртуальні виставки НБ 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Відеоролики

https://bit.ly/301sSB6

https://bit.ly/31uc4mZ

https://bit.ly/301sSB6
https://bit.ly/31uc4mZ


Віртуальні виставки НБ 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Відеоролики

Історія Наукової бібліотеки



Дякуємо за увагу!
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