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«Якщо стара книгозбірня була джерелом,  
 до якого йшли всі спраглі до знань, 
 то нова – це водогін, що розносить     
живильну вологу по домівках» 

 

 Американський бібліотекар і бібліограф  
Мелвіл Д'юї  

 

ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ 

 

2019 рік – рік активної підготовки до 90-річного ювілею  
Національної наукової медичної бібліотеки України  

 

Національна наукова медична бібліотека України (ННМБУ) скеровує 
свою діяльність у відповідності до державної політики у сферах охорони 
здоров’я, науки та культури, забезпечує формування, зберігання та 
використання інформаційних ресурсів, надає широкий доступ до них, 
впроваджує інновації та новітні електронні технології в усі бібліотечні процеси, 
вивчає та запроваджує в практику нові форми і методи роботи тощо. Робота 
бібліотеки була спрямована на максимальне поповнення документального 
фонду, своєчасне його відображення в довідково-пошуковому апараті, 
оперативне забезпечення медичних установ, практикуючих лікарів, науковців, 
студентів новою інформацією з питань медицини та охорони здоров’я.  

Впродовж 2019 року документальний фонд бібліотеки поповнився на 
10550 примірників вітчизняних та іноземних видань. Фонди ННМБУ 
збагатилися новою колекцією (115 одиниць зберігання) українського радіолога, 
рентгенолога і онколога, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча 
науки УРСР Позмогова Анатолія Івановича. До фонду патентної та 
нормативної документації надійшло 2616 назв, 2689 примірників. Колекція 
«Медична Україніка» поповнилася 25 примірниками документів. Оригінальна 
колекція «Художня творчість українських медиків» збагатилася на 9 
примірників. Документальний фонд ННМБУ станом на 01.01.2020 року 
становить 1623576 примірники документів.  

Бібліотеці подаровано цінні видання Європейської, Британської та 
Американської фармакопей. В рамках міжнародного партнерства між Україною 
та Польщею до фондів ННМБУ постійно надходила нова література польською 
та англійською мовами від польських видавництв Aluna, Czelej, Medycyna 
Praktyczna, Puls, Termedia, Via Medica та окремих лікарів. Інформація про нові 
надходження літератури представлена на сайтах ННМБУ та Польської 
медичної бібліотеки імені професора Збіґнєва Реліґи, що функціонує на базі 
відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв`язків Національної наукової 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
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медичної бібліотеки України. ННМБУ здійснює активний міжнародний 
книгообмін з 25 бібліотеками з 14 країн світу. 

Усіма структурними підрозділами впродовж звітного періоду було 
обслужено 65100 користувачів, в т. ч. 1000 установ та організацій різних систем 
і відомств. За єдиною реєстрацією – 10503 читачі. Всього кількість відвідувань 
бібліотеки за рік склала 236700. Читачам видано 1431700 документів та їх 
копій. 

Довідково-пошуковий апарат збільшився на 48 тисяч нових 
бібліографічних записів, в т. ч. в електронну базу введено 25 тисяч 
бібліографічних записів.  

Користувачам бібліотеки було надано майже 180 тисяч бібліографічних 
довідок, з них - 900 письмових, в тому числі з використанням електронних баз 
даних. Співробітниками ННМБУ систематично надавалась консультативна 
допомога читачам з питань інформаційно-бібліотечного забезпечення медичної 
науки. Всього надано 5445 консультацій.  

Фахівцями здійснювалися переклади на медичну тематику з англійської, 
португальської, іспанської та інших мов, замовлення на які надходили від 
Міністерства охорони здоров’я України, ДП «Український медичний центр 
безпеки дорожнього руху МОЗ України» та ін. Виконано 2050 умовних 
сторінок письмових перекладів медичної тематики.  

Фахівці ННМБУ активно співпрацювали з 32 фармацевтичними фірмами. 
Згідно з договорами про співпрацю, впродовж 2019 року опрацьовано 7700 
номерів науково-періодичних видань, 95000 статей, 320000 сторінок.  

Проводилась цілеспрямована робота зі збереження бібліотечних фондів. 
Було виконано понад 145 тисяч замовлень, розставлено майже 152 тисячі 
примірників документів. Переглянуто на правильність розстановки понад 140 
тисяч примірників. Здійснено переміщення більше 200 метрополиць, знепилено 
1100 метрополиць.  

Організовано і проведено в ННМБУ та у науково-дослідних, лікувально-
профілактичних установах міста Києва 140 книжкових виставок, 180 переглядів 
літератури, 3 декади іноземної книги, 4 дні інформації, 7 днів фахівця, 90 
екскурсій та прочитано 70 лекцій.  

Великою популярністю користуються віртуальні виставки, представлені 
на вебсайті ННМБУ: «Актуальні питання воєнної медицини»; «Здоровий спосіб 
життя»; «Всеукраїнський день психолога»; «Вода – джерело життя»; «До 
всесвітнього дня нирки»; «До міжнародного дня стоматолога» та ін. 

Готувались книжкові виставки до ювілеїв видатних медиків, виставки до 
календарних та пам`ятних дат. Інформація про всі важливі події розміщується 
на вебсайті бібліотеки у розділі «Новини».  

https://library.gov.ua/zdorovyj-sposib-zhyttya-i-kv-2019-r/
https://library.gov.ua/zdorovyj-sposib-zhyttya-i-kv-2019-r/
https://library.gov.ua/voda-dzherelo-zhyttya/
https://library.gov.ua/do-vsesvitnogo-dnya-nyrky/
https://library.gov.ua/do-vsesvitnogo-dnya-nyrky/
https://library.gov.ua/do-mizhnarodnogo-dnya-stomatologa/
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Відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-
практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році» на базі Наукової 
бібліотеки Львівського національного університету імені Данила Галицького 
16-17 травня було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та 
культури». В роботі форуму взяли участь 60 учасників з усіх куточків України, 
а також представники Австрії та Польщі. Про цю важливу професійну зустріч 
написано статтю «Медичні бібліотеки України в центрі міжнародної уваги», 
опубліковану в інформаційному віснику Київської міської профспілки 
працівників охорони здоров’я «Медик столиці», № 6, також видано збірник 
матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. За результатами 
наукового форуму було прийнято резолюцію. Ця конференція пройшла на дуже 
високому рівні. Вперше в роботі форуму взяли участь представники 
Міністерства охорони здоров`я України. 

 

 
 

13 червня було проведено науково-практичний семінар для завідувачів 
бібліотек науково-дослідних установ НАМН та МОЗ України в місті Києві «Що 
неможливо виміряти, те неможливо поліпшити: критерії оцінки діяльності 
бібліотек», організований Національною науковою медичною бібліотекою 
України. Співорганізатором заходу виступила Наукова бібліотека ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН України», на базі якої і відбувся семінар. В 
рамках семінару було проведено психотренінг «Мотивація діяльності на 
досягнення успіху в бібліотеці».  

http://www.nbuv.gov.ua/node/346


    

7 
 

Завідувачка Наукової бібліотеки Інституту Немирович-Булгакова Оксана 
Іванівна ознайомила присутніх з експозицією музею, відкритого з нагоди 100-
річного ювілею ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України». Її 
наполеглива праця була відмічена Почесною грамотою Національної наукової 
медичної бібліотеки України. Учасники семінару вислухали доповіді фахівців 
Національної наукової медичної бібліотеки України, взяли участь у тренінгу, 
поділились власними напрацюваннями. 

 

 
 

21 жовтня 2019 року було проведено семінар-практикум для завідувачів 
бібліотек медичних коледжів м. Києва і Київської області «Бібліотеки 
медичних коледжів у навчально-виховному процесі вузу». Завідувачка відділу 
організаційної та науково-методичної роботи Науменко С. М. зробила 
аналітичний огляд роботи «Бібліотека медичного коледжу як інструмент 
створення освітнього, наукового та культурного потенціалу учбового закладу». 
Практикум з індексування літератури суспільно-політичної тематики за 
системою УДК провела завідувачка відділу наукової індексації літератури 
ННМБУ Макаренко А. В. Учасники семінару обговорили проблеми і виклики в 
роботі учбових бібліотек, поділились досвідом своєї роботи та безкоштовно 
отримали у відділі медичну літературу і періодичні видання.  

В рамках підвищення кваліфікації, співробітники з різних відділів 
ННМБУ, які консультують читачів у залі каталогів та картотек, брали участь в 
роботі низки науково-практичних семінарів на тему «Користування іноземними 
базами даних», які організували та провели співробітники відділу науково-
інформаційної роботи. На семінарах було розглянуто ряд питань: реєстрація 
користувачів БД Web of Science; варіанти пошуку інформації: за авторами, 
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роками тощо; індекс цитування, що визначає популярність тієї чи іншої статті; 
якою мовою вводити дані для здійснення пошуку (англійською, або латиною). 

Фахівці ННМБУ активно займаються науково-пошуковою та 
інформаційно-бібліографічною діяльністю. Важливою подією стала презентація 
біобібліографічного нарису «Коган-Ясний Віктор Мойсейович – терапевт, 
вчений. До 130–річчя від дня народження, що був підготовлений у тісній 
співпраці з колегами з Наукової бібліотеки Харківського національного 
медичного університету. Дане видання продовжує серію «Медична 
біографістика» та присвячене життю та діяльності видатного клініциста, 
терапевта й ендокринолога, автора численних наукових праць, блискучого 
лектора та педагога, професора Харківського медичного інституту (нині – 
Харківський національний медичний університет). 

Впродовж року фахівці ННМБУ підготували до друку наступні видання:  
- «Рейн Георгій Ермолайович. До 165-річчя від дня народження: 

біобібліографічний нарис. 
- Бібліографічні видання медичних бібліотек України. (1934-2018 рр.) 

метабібліографія. Вип. 2. 
- Календар «Імена в медицині у відгомоні часу. 2019». 

Тривала робота над третьою книгою ІІ випуску словника серії „Медична 
біографістика” – „Медицина в Україні. Літери Т-Я”. 

Покажчик «Періодичні видання, що надійдуть до ННМБУ в 2019 році» 
містить 342 назви. Його розміщено на вебсайті та в репозитарії бібліотеки.  

Знаковим став 2019 рік для бібліографів. За результатами 
Всеукраїнського бібліотечного рейтингу «Біографічний рейтинг – 2018», який 
проводив Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, два покажчики отримали дипломи: в номінації 
«Збірник біобібліографічних матеріалів» відзначено біобібліографічний нарис 
«Незабутні лікарі Києва (До ювілейних дат професорів Університету Святого 
Володимира Ю. Мацона, Ф. Мерінга, Є. Афанасьєва, К. Трітшеля)» та в 
номінації «Персональний покажчик» відзначено видання «Олександр 
Олексійович Шалімов. Миттєвості життєвого шляху». 

Впродовж року активно працювала Польська медична бібліотека імені 
професора Збігнєва Реліги, що функціонує на базі Національної наукової 
медичної бібліотеки України. В рамках 10-річного партнерства відбулася ціла 
низка важливих заходів. 

У березні в Національній науковій медичній бібліотеці України 
проведено вечір вшанування пам’яті Збігнєва Реліги – легендарного польського 
лікаря-кардіохірурга. На вечорі були присутні представники медичної 
громадськості Польщі та України, представники польських масмедіа, 
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працівники та читачі Національної наукової медичної бібліотеки України. Було 
організовано розгорнуту фотовиставку: «Який прекрасний цей світ!», що 
демонструвала його життєвий і творчий шлях. Цей захід висвітлено в статті 
«Пам`ять про лікарів живе у серцях врятованих ними пацієнтів», що була 
опублікована у науковому, інформаційному щоквартальному журналі 
«Бібліотечний форум: історія, теорія і практика», № 4.  

За підтримки Посольства Республіки Польща в Україні у ННМБУ 
відбулась презентація книги «Репресії проти поляків Луганщини в роки 
сталінського терору», автори М. М. Старовойтов та В. В. Михайличенко. 

16 квітня відбулась презентація книги професора Ягеллонського 
університету в Кракові Анджея Щекліка «Внутрішні хвороби».   

11 листопада 2019 року Польща святкувала 101-у річницю Національного 
Свята Незалежності – Narodowe Święto Niepodległości. У Національній науковій 
медичній бібліотеці України відбувся урочистий захід Київського Польського 
Культурно-Освітнього товариства імені Адама Міцкевича з нагоди відзначення 
Національного Свята Незалежності Польщі 2019. У заході взяли участь 
представники Київського Польського Культурно-Освітнього товариства імені 
Адама Міцкевича, Польського центру «Polonista», Польського Інституту у 
Києві, Міжнародного Фонду економічного розвитку «Polonia», видавництва 
«Dziennik Kijowski», співробітники ННМБУ. Відкрили святковий захід 
вітальним словом директор Польського центру «Polonista» Євгенія Устенко та 
Голова Союзу підприємців поляків України Володимир Щепаняк. Пролунали 
Державні Гімни України та Польщі. 

Впродовж року експонувались книжкові виставки, присвячені видатним 
польським лікарям: професору Вітольду Орловські, професору Вітольду 
Ружило, професору Володимиру Високовичу, заслуженому професору Юліану 
Пескі, Яну Богдану Глінські. 

Експонувалися виставки до ювілеїв видатних вітчизняних медиків: 
 70-річчя від дня народження відомого українського науковця в галузі 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії, професора Маланчука Владислава 
Олександровича;  

 75-річчя від дня народження відомого українського нейрохірурга, професора 
Поліщука Миколи Єфремовича;  

 75-річчя з дня народження професора Тронька Миколи Дмитровича; 
 70-річчя професора Фещенка Юрія Івановича; 
 95-річчя від дня народження українського вченого-фармаколога Трінуса 

Федора Петровича;  
 100-річного ювілею видатного українського лікаря-інфекціоніста Олександри 

Семенівни Сокол та ін. 
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В червні 2019 року в бібліотеці відбувся вечір пам’яті професора, 
генерал-майора В. В. Паська, приурочений до видання його останньої книги 
«Під зіркою і тризубом». 

Національна наукова медична бібліотека України є платформою для 
проведення різних наукових заходів. 18 квітня у ННМБУ відбулися семінари 
для фахівців медичної галузі на тему: «Критерії та процедура відбору видань до 
Web of Science Core Collection» та «Публікаційна стратегія науковця. Чи(м) 
може допомогти Web of Science науковцям-медикам».  

10 вересня в рамках серії семінарів для науковців та освітян «Міжнародні 
проєкти, конкурси та гранти в Україні» відбулися лекції: 1. «Програма 
Горизонт 2020 та її останні конкурси за напрямом “Здоров’я, демографічні 
зміни та добробут”. Було акцентовано увагу на способи пошуку проєктів, 
пошук партнерів, охарактеризовано типи проєктів, надано перелік відкритих і 
очікуваних проєктів за цим напрямом. 2. «Дослідницькі інфраструктури в 
програмах ЄС: можливості для медицини». Розкрито поняття дослідницьких 
інфраструктур і показано можливості їх використання для участі в конкурсах за 
цим напрямом.  

3 грудня 2019 року співробітники ННМБУ були учасниками семінару і 
тренінгу, присвячених двом актуальним темам: семінар під назвою «Етичні 
проблеми в медицині і психології» провів доктор медичних наук, завідувач 
кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету 
ім. О. О. Богомольця Михайло Матяш. Тренінг «Запобігання академічному 
плагіату та методи його виявлення у наукових роботах» провела кандидат 
юридичних наук, фахівець у сфері інтелектуальної власності, судовий експерт 
Катерина Сопова. 

З метою підвищення професійного рівня співробітники ННМБУ були 
учасниками низки важливих заходів, що проводили Міністерство культури 
України, бібліотеки, науково-інформаційні установи, науково-освітні заклади, 
зокрема:  

- Стратегічної сесії Міністерства культури України «Реформа бібліотечної 
справи на наступні 4 роки»; 

- Всеукраїнського форуму «Освітня та медична реформи: виклики в 2019 
році»; 

- Саміту з універсального дизайну ООН в Україні; 
- Засіданні круглого столу «Медична реформа: досягнення і уроки на 

майбутнє»; 
- Стратегічної сесії Міністерства культури України по розробці Плану 

заходів та індикаторів до логічної моделі реформи бібліотечної справи на 2019-
2022 рр.; 
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- Стратегічної сесії Міністерства культури України по розробці Плану 
заходів на 2019-2025 рр. до логічної моделі сфери популяризації української 
мови на базі ННМБУ; 

- Засіданні Бібліотечної ради при Міністерстві культури України, де 
розглядались основні напрямки розвитку бібліотечної галузі в умовах 
децентралізації та ін.   

Фахівці бібліотеки забезпечували науково-інформаційну підтримку та 
були співорганізаторами багатьох науково-медичних форумів: 

- Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інфекційні 
захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та 
профілактику»;   

- Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні 
питання комплементарної / альтернативної (народної і нетрадиційної) 
медицини у підготовці фахівців»;   

- Х Ювілейного Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – 
здоров`я нації»,  

- VIII Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних 
досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», 

-  ІV Міжнародного форуму «Менеджмент в охороні здоров’я»;   
- Науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Психосоматична медицина: наука і практика»; 
- Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання дитячої гепатології» та ін. 
За участь, партнерство, інформаційний супровід заходів бібліотеку 

нагороджено Дипломами.  
З нагоди Всесвітнього дня здоров`я для співробітників ННМБУ 

організовано та проведено цілу низку заходів заходів, зокрема: 
• веселу зарядку під ритмічну музику для співробітників бібліотеки; 
• лекцію «Здорова свідомість як запорука здорового стану душі та 
фізичного тіла». Лекцію прочитав засновник та керівник Академії духовної 
трансформації людини, інеолог-консультант, практичний психолог, цілитель, 
спеціаліст з біоенергоінформотерапії, майстер масажних технік, автор 
загальноосвітньої програми «Духовна трансформація людини» Вадим Горя; 
• майстер-клас з інтегральної йоги. Заняття провела провідний майстер 
інтегральної йоги, інформаційно-енергетичної терапії, спеціаліст інтегральної 
трансформації свідомості Інна Шепелева; 
• фотосесію з атрибутами на підтримку здорового способу життя; 
• книжкову виставку. 
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Активною є соціокультурна діяльність бібліотеки. За традицією, 29 січня 
було проведено 35-й ювілейний літературно-мистецький вечір, присвячений 
185-річчю від дня народження лікаря, поета, громадянина Степана Васильовича 
Руданського. Співорганізатором виступила Національна спілка письменників 
України. Про цю подію написано статтю ««Київська домівка» Степана 
Руданського», опубліковану в Інформаційному віснику Київської міської 
профспілки працівників охорони здоров’я «Медик столиці», № 3. 

З нагоди 205 річниці з дня народження Тараса Шевченка, у березні 2019 
року співробітники бібліотеки брали участь в організації та проведенні 
літературних читань поезії Великого Кобзаря. Відбулися голосні читання поезії 
«І мертвим, і живим, і ненародженим…». Ця подія відображена у публікації 
«Єднає душі слово Кобзаря» в Інформаційному віснику Київської міської 
профспілки працівників охорони здоров’я «Медик столиці», № 4. 

18 квітня – в Україні відзначається День пам’яток історії та культури. У 
бібліотеці відбулась цікава акція – впродовж дня для усіх охочих безкоштовно 
проводились екскурсії, адже будівля, в якій знаходиться бібліотека – є 
архітектурною пам`яткою ХІХ ст. Вона належала родині відомих 
цукрозаводчиків, меценатів Терещенків, головним девізом яких було 
«прагнення до суспільної користі». Вони зробили неоцінений внесок в розвиток 
нашої країни і залишили величезний спадок для нащадків у вигляді прекрасних 
художніх зібрань, будівель і споруд, що прикрашають Київ та інші міста 
України. З ошатною садибою кінця ХІХ ст. та історією славетного роду 
знайомили відвідувачів бібліотеки цього дня. Загалом, бібліотеку відвідали 
понад 100 осіб.  

 

 

 
Екскурсійне обслуговування для них здійснювали співробітники 

бібліотеки: Кірішева Олена Миколаївна, Крівіч Тетяна Григорівна та 
Крилатова-Шеховець Наталя Аркадіївна.  
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Свої враження від почутого та побаченого гості залишили у відгуках, що 
увійдуть в історію Національної наукової медичної бібліотеки України і через 
роки стануть свідками сьогоднішніх подій. Ми творимо історію разом!  

Працівники ННМБУ щороку долучаються до відзначення Дня 
вишиванки, який відбувається у третій четвер травня.  

 

 
 

За доброю традицією, в холі та читальних залах бібліотеки постійно 
експонувалися художні виставки: сучасних ікон, вишитих бісером «Святі 
образи» Івана Вінціва, виставка живопису давнього друга бібліотеки, відомого 
українського графіка, живописця, вершиною творчості якого є ряд екслібрисів, 
що поціновані в усьому світі, Георгія Сергєєва та багатьох інших майстрів.  

На державному рівні 2019 рік оголошено Роком Китаю в Україні. Україна 
і Китай відзначають 25 років встановлення дипломатичних відносин. У 
ННМБУ було відкрито персональну виставку фотографій ″Подих Китаю″ 
директора Державної бібліотеки для юнацтва Георгія Саприкіна.  

10 грудня у Національній науковій медичній бібліотеці України відбулася 
творча зустріч з українською актрисою театру і кіно, телеведучою і 
громадською діячкою Риммою Зюбіною «Місія – дарувати світло».  

19 грудня свою персональну виставку фотографій «Три міста – три світи» 
презентував режисер кіно і телебачення Олексій-Нестор Науменко. Він 
двадцять років мандрує нашою планетою, робить світлини та знімає 
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документальні фільми. Під час кіно-експедицій режисер назбирав цілу 
колекцію світлин, частину з яких представив на виставці. Це фотографії, що 
відкривають такі далекі й такі різні світи трьох різних країн: Японії, Боснії та 
Мальдівів.  

7 грудня 2019 року вперше відзначили День української хустки. 
Співробітники ННМБУ прийшли на роботу у яскравих різнокольорових 
хустках, викликавши захоплення читачів, і взяли участь у фотосесії. 

 

 
 

Адміністрація та профспілковий комітет ННМБУ завжди дбають про свій 
колектив і щороку організовують цікаві подорожі Україною. З нагоди Дня 
медичного працівника, 13.06.2019 року відбулась чудова пізнавальна поїздка до 
Ніжина. Такі спільні заходи сприяють позитивному настрою та зближують 
людей. 

Національна наукова медична бібліотека України активно висвітлює свою 
діяльність на вебсайті та на сторінці у Facebook.  

2019 рік – рік кадрових перестановок. Павленко Раїса Іванівна – 
багаторічний керманич ННМБУ – наприкінці 2018 року пішла на заслужений 
відпочинок. З 15 березня 2019 року було призначено нову очільницю бібліотеки 
– Відьму Аурелію Вячеславівну. Проте, цю посаду вона обіймала недовго, до 2 
грудня. З 3 грудня виконуючою обов`язки генерального директора призначено 
Остапенко Тетяну Анатоліївну. Згуртований колектив однодумців продовжує 
активно працювати та поповнюється новими досвідченими фахівцями.  
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Висновки: 
 

Не дивлячись на усі позитивні моменти, викликає тривогу факт 
реорганізації бібліотек, а подекуди, і їх закриття. Методична служба 
Національної наукової медичної бібліотеки України робить усе можливе, щоб 
захистити мережу медичних бібліотек від знищення. Найактуальніші питання 
діяльності ННМБУ розглядалися на засіданнях науково-методичної ради. На 
одному з засідань завідувач відділу організаційної та науково-методичної 
роботи Науменко С. М. зробила доповідь за результатами аналітичного огляду 
звітів медичних бібліотек мережі «Медичні бібліотеки України на бібліотечній 
мапі! Бути чи не бути?», де підняла найгостріші питання стосовно ситуації, що 
склалася у багатьох областях України з медичними бібліотеками: деякі 
реорганізують, деякі навіть закривають.  

Нові виклики загартовують і випробовують нас на міцність. Проте, варто 
діяти! Фахівцями Національної наукової медичної бібліотеки України 
напрацьовано успішний досвід. Ми радо ділимося своїми знаннями з колегами 
під час проведення професійних форумів, на сторінках професійних видань.  

Запрошуємо активніше долучатися до співпраці щодо наповнення 
інформацією вебсайту ННМБУ, зокрема розділу «Фахівцям», яким опікується 
методична служба. Просимо надавати актуальну інформацію про цікаві заходи, 
що відбуваються в бібліотеках мережі, фотографії, відеоролики, а також 
перелік публікацій співробітників ваших бібліотек. Це дасть змогу ширше 
знайомити користувачів з роботою бібліотек мережі та згуртує нас навколо 
спільної справи! 

 
Зверніть увагу! 

 
Наприкінці 2019 року відділ організаційної та науково-методичної роботи 

Національної наукової медичної бібліотеки України розпочав новий 
масштабний проєкт – збір та опрацювання відомостей про людей, покликання 
яких служити медичній науці, працюючи в книгозбірнях країни, які 
функціонують з метою збереження здоров`я нації. Увесь зібраний матеріал 
увійде до біобібліографічного нарису під робочою назвою «Медичні бібліотеки 
України в особах». Це видання – дань пам`яті поколінням бібліотекарів, які 
самовідданою працею творять історію своїх бібліотек. 

 
 

Кірішева Олена Миколаївна 
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ОБЛАСНІ НАУКОВІ МЕДИЧНІ БІБЛІОТЕКИ 
 

Реформування системи охорони здоров’я вносить корективи і в роботу 
медичних бібліотек України, змінює їх функції, згідно потреб медичної 
громади.  

У 2019 році бібліотечно-інформаційне забезпечення працівників медичної 
галузі здійснювало 367 медичних бібліотек усіх рівнів. Ними було обслужено 
понад 766 тис. користувачів. Цифрові показники конкретно по кожній 
бібліотеці і регіону подано в статистичних таблицях. В огляді коротко 
представлено основні напрями роботи, стан та проблеми кожної бібліотеки, 
звіти яких надійшли до ННМБУ. 

Робота обласних наукових медичних бібліотек, традиційно, 
здійснювалась на основі вимог чинного законодавства України, нормативних 
документів у галузі охорони здоров’я та культури, керувались бібліотеки 
наказами та рішеннями Міністерства охорони здоров’я України, обласних 
управлінь охорони здоров’я, планами роботи своїх бібліотек.  

Пріоритетним в роботі залишалось: формування та збереження 
бібліотечного фонду, оперативне, релевантне забезпечення необхідними 
джерелами інформації, надання доступу користувачам до власних та віддалених 
інформаційних баз даних. В комплектуванні фондів переважали подаровані 
видання та отримані за обміном між бібліотеками. Бюджетні кошти 
витрачались, в основному, на передплату періодичних видань. 

Виконуючи функції методичних центрів, обласні наукові медичні 
бібліотеки (ОНМБ) надавали консультації та практичну допомогу працівникам 
медичних бібліотек лікувальних закладів та медичних коледжів. 

Детально про реорганізаційні зміни в мережі повідомлялось в 
інформаційно-аналітичному огляді за 2018 рік. Нагадаємо, що обласні наукові 
медичні бібліотеки ліквідовано у Волинській, Житомирській, Миколаївській, 
Херсонській, Хмельницькій областях, їх реорганізовано у відділи медичної 
літератури обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ). Львівську та 
Черкаську ОНМБ віднесено до медичних учбових закладів.  

У Закарпатті обласна наукова медична бібліотека вже кілька років 
функціонує у складі Закарпатського обласного медико-інформаційного центру. 
Одеську обласну наукову медичну бібліотеку реорганізовано у Відділ 
бібліотечних ресурсів Комунального неприбуткового підприємства «Центр 
здоров’я та комунікацій». До цього підприємства, крім бібліотеки, увійшли: КУ 
«Одеський обласний центр здоров’я» та Одеські курси підвищення кваліфікації 
молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів.  
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Наразі, у статусі обласних медичних бібліотек чи реорганізованих у 
відділи медичної літератури медико-інформаційних центрів в підпорядкуванні 
обласних департаментів охорони здоров’я залишилось 15. В процесі 
реорганізації знаходяться Дніпропетровська та Чернівецька ОНМБ. 

 

Одну з кращих серед обласних медичних бібліотек України, 
Дніпропетровську ОНМБ, з 1 червня 2020 року зачинено у зв’язку з 
реорганізацією у відділ при медико-інформаційному центрі. Фаховий колектив, 
використовуючи всі можливі сучасні методи збору, накопичення і 
розповсюдження інформації, обслуговував у 2019 році понад 7,9 тис. медичних 
працівників. Крім своїх основних функцій, бібліотека здійснювала велику 
роботу з пошуку архівних матеріалів до розділу «Медичні постаті 
Дніпропетровщини». До роботи над сторінкою «Музей історії медицини 
Дніпропетровщини» залучались працівники лікувальних закладів міста і 
області. Підтримувались контакти та співпраця з історичним музеєм, 
громадськими і культурними установами Дніпра.  

Бібліотека розвивалася, входячи у всесвітній інформаційний простір та 
розширюючи там свою присутність. Велика шана директору Дніпропетровської 
ОНМБ Цаберябовій Інні Михайлівні, яка з маленької провінційної бібліотеки, 
очоливши її у 2003 році, створила потужний інформаційний центр, залишивши 
і традиційні функції. У 2012 р. Дніпропетровська ОНМБ стала переможцем 
Всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року 2012». Завдяки наполегливості та 
авторитету її директора – у 2018 р. було отримано нове приміщення, створено 
не лише свій офіційний сайт, а і сайт власного журналу для фахівців практичної 
медицини BIBLIOTEKA, науково-інформаційний портал безперервного 
професійного розвитку лікарів OSVITA online.  

Буде непоправною втрата безцінної інформації, яку багато років поспіль 
по крихтах накопичували працівники медичної бібліотеки, адже здійснювати 
такий значний обсяг роботи втричі скороченим колективом, просто нереально! 

 

У 2019 році Відділ медичних ресурсів Закарпатського обласного 
медичного інформаційно-аналітичного центру залишався структурним 
підрозділом ЗОМІАЦ і виконував функції бібліотечного та інформаційно-
бібліографічного забезпечення медичної науки та охорони здоров’я області.  

Основними завданнями діяльності бібліотеки традиційно були: 
формування та збереження бібліотечного фонду з питань медицини, охорони 
здоров'я, суміжних наук; організація довідково-пошукового апарату, 
забезпечення вільного доступу до фонду документів; забезпечення 
оперативного інформування користувачів про нові надходження; надання 
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консультативної та практичної допомоги працівникам медичних бібліотек 
лікувальних закладів та медичних коледжів. 

Структура бібліотеки впродовж багатьох років залишалась незмінною, 
роботу бібліотеки забезпечували три відділи: обслуговування користувачів; 
бібліографічної роботи; комплектування та обробки документів. Платних 
послуг у 2019 році бібліотека не надавала (надання платних послуг було 
відмінено наказом головного лікаря ЗОМІАЦ у квітні 2012 року). 

З травня по листопад 2019 року проходив процес реорганізації ЗОМІАЦ у 
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний інформаційно-
аналітичний центр» Закарпатської обласної ради. Директором КНП «ОМІАЦ» 
ЗОР було призначено Магариту Леоніда Васильовича. Медична бібліотека 
залишилась у складі ОМІАЦ. 

Однак, 20 грудня 2019 року, на сесії Закарпатської обласної ради було 
прийнято рішення про припинення (реорганізацію) КНП «ОМІАЦ» ЗОР 
шляхом злиття з КНП «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» 
ЗОР. Доля медичної бібліотеки наразі невідома. 

 

В роботі Комунальної установи «Запорізька обласна наукова медична 
бібліотека» Запорізької обласної ради основна увага приділялась 
інформаційному забезпеченню головних лікарів лікувально-профілактичних 
закладів міста й області в системі вибіркового розповсюдження інформації. 
Надавались довідково-бібліографічні та інформаційні послуги організаторам 
охорони здоров'я, керівникам та спеціалістам лікувально-профілактичних 
закладів Запорізької області. 

В системі диференційованого забезпечення керівництва кожного місяця 
користувачі одержували сигнальну інформацію про нові надходження у фонд 
бібліотеки та частково анотований аналітичний розпис за темами: «Організація 
охорони здоров’я», «Організація роботи лікувально-профілактичних закладів», 
«Кадри», «Сестринська справа».  

У 2019 році розписувались всі періодичні видання, які надійшли в 
бібліотеку. Електронний каталог поповнився 11079 аналітичними записами. 
Загальний обсяг електронного каталогу на 01.01.2019 р. становив 102415 
записів. Дублікати записів на паперових носіях вносилися у предметний 
каталог бібліотеки.  

Було підготовлено та надіслано електронною  поштою лікарням міста й 
області рекомендаційні бібліографічні списки «Мозкові інсульти» (475 назви), 
«Ішемічна хвороба серця» (464 назви), «Цукровий діабет та його ускладнення» 
(425 назви). Здійснюється робота з оцифрування фонду. 

 

Незважаючи на те, що штат Комунального некомерційного 
підприємства «Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека» 
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складається всього з 6 фахівців, тут створено умови для вільного доступу 
користувачів до інформаційних ресурсів. На вебсайті бібліотеки розміщуються 
списки передплачених періодичних видань, тематичні рекомендаційні списки 
літератури, списки нових надходжень, електронні виставки тощо. Представлена 
бібліотека і в соціальній мережі Facebook. Віддаленим користувачам надаються 
віртуальні довідки. Для більш повного забезпечення інформацією медичних 
працівників на робочих місцях, впродовж року було здійснено 75 виїздів в 
бібліотечні пункти лікувальних закладів. Бібліотекою надавалась інформаційна 
підтримка у проведенні наукових нарад і конференцій, семінарів (всього 11 
заходів).  

Мережа медичних бібліотек Кіровоградщини у 2019 році нараховувала 37 
бібліотек, серед яких 33 бібліотеки лікувально-профілактичних закладів. 
Останнім часом до неї приєдналась бібліотека Донецького медичного 
національного університету (Медичний факультет № 2 та Міжнародний 
медичний факультет), яка частково використовує фонди ОНМБ.  

З метою надання методичної та практичної допомоги бібліотекам мережі 
в питаннях бібліотечно-інформаційного забезпечення медичних працівників 
лікувальних закладів, організації документальних фондів, впродовж року було 
здійснено 22 виїзди. Надавалась практична допомога і з впорядкування фондів. 
Було здійснено перевірку бібліотечних фондів 3 бібліотек лікувальних закладів: 
Обласного клінічного госпіталю для ветеранів війни КОР, Обласної клінічної 
дитячої лікарні та Обласної клінічної психіатричної лікарні.  

 

В роботі Полтавської ОНМБ в пріоритеті залишається оперативне та 
максимально вичерпне забезпечення користувачів новою актуальною 
медичною інформацією, що потребує відповідного комплектування фонду та 
надання доступу не лише до власних, а й до світових баз даних. З цією метою 
бібліотекою широко застосовуються комп’ютерні технології, створено 
електронні каталоги, надається доступ до світових інформаційних ресурсів. 

Важливим напрямом в роботі бібліотеки залишалась масова робота, 
спрямована на всебічне розкриття бібліотечного фонду, нових надходжень, 
актуальних питань медичного життя Полтавщини.  

Одним з актуальних питань діяльності Полтавської ОНМБ є підвищення 
професійного рівня працівників бібліотек лікувальних закладів області. З 
метою поглиблення професійних знань, підвищення кваліфікації, уміння 
застосувати їх в практичній роботі, було проведено семінар «Комфортність 
обслуговування читачів як показник роботи бібліотеки» та семінари-
практикуми: «Використання інформаційних ресурсів у медичній бібліотеці», 
«Комплектування, облік та вилучення документів із фондів бібліотеки» тощо.  
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Незважаючи на те, що ОНМБ докладалось максимум зусиль для 
збереження мережі бібліотек лікувальних закладів, у 2019 році було закрито 
бібліотеки Кременчуцької, Козельщанської, Лохвицької, Хорольської 
центральний районних лікарень та Великосорочинського обласного кістково-
туберкульозного санаторію. 

 

Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів Рівненської області, 
крім КЗ «Рівненська ОНМБ», здійснюють 18 бібліотек лікувально-
профілактичних, 4 бібліотеки медичних навчальних закладів та 7 бібліотечних 
пунктів. Їх послугами впродовж року скористалось понад 19 тис. користувачів.  

Комплектування фонду ОНМБ відбувалось, в основному, за рахунок 
обміну і дарунків (36 прим. книг куплено за бюджетні кошти, 472 – отримано 
безкоштовно). Рівненська ОНМБ є учасницею Проєкту корпоративної 
каталогізації.  

Враховуючи потребу в інформації медичних працівників районних 
лікарень, ОНМБ практикувала виїзні перегляди літератури з фондів ОНМБ. 
Впродовж 2019 року було здійснено 11 таких заходів, які показали їх 
актуальність. Під час переглядів вивчались запити спеціалістів, проводилось 
анкетування, велась робота з боржниками. 

Бібліотека брала також активну участь в лікарських конференціях: 
готувались тематичні списки літератури, підбиралась література для доповідей, 
організовувались книжкові виставки. Продовжувалась робота з інформаційного 
забезпечення медико-просвітницької роботи з населенням Рівного та області. 
До Національного тижня громадського здоров’я, бібліотека представила для 
ознайомлення громаді міста книги про здоровий спосіб життя та послуги, які 
вона надає. Студентів Острозької академії працівники бібліотеки познайомили 
з роботою ОНМБ, провели заняття з пошуку, відбору інформації, навчали 
користуванню електронним каталогом.  

Впродовж року цікаві заняття проводились зі студентами Міжнародного 
економічного гуманітарного університету імені С. Дем’янчука (спеціальність 
«Медична реабілітація»), з учнями ліцею «Елітар» – на тему «Навколишнє 
середовище. Забруднення. Вплив на організм людини». До Всесвітнього дня 
зору проводились заходи за участю студентів Рівненської медичної академії та 
Рівненського обласного ліцею-інтернату. Їм було прочитано лекцію про будову 
ока, шляхи та засоби збереження зору. Особливо цікавою була розповідь про 
відомих особистостей, котрі втратили зір та, незважаючи на це, досягли 
значних успіхів у різних сферах своєї діяльності.  

Студентам, практичним психологам Рівненського державного 
гуманітарного університету, було представлено книжкову виставку 
«Усвідомити, щоб перемогти», відбулося обговорення публікацій, присвячених 
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питанням розвитку охорони психічного здоров’я молоді в сучасних реаліях. 
Проведено ряд занять зі студентами Рівненського державного гуманітарного 
університету, факультету документальних комунікацій та менеджменту з 
питань автоматизації бібліотечних процесів, роботи в корпорації медичних 
бібліотек та інших.  

Це лише частина цікавих заходів, проведених Рівненською ОНМБ.  
Активно співпрацювала Бібліотека з засобами масової інформації. Про всі 

проведені заходи громадськість інформувалась через свій сайт, сайт обласної 
ради та обласну газету «Медичний вісник+» друкувались повідомлення про 
нові надходження, нариси про РОНМБ, її  роботу, фахівців,  читачів тощо. 

Як методичний центр, РОНМБ значну увагу приділяла бібліотекам 
мережі. Проводилась робота з питань формування та збереження фондів, 
інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів, масової роботи. В 
більшості медичних бібліотек лікувальних закладів проведено планові 
переобліки фондів.  

Незважаючи на всі старання, закрито бібліотеки в Демидівській, 
Здолбунівській, Дубровицькій центральних районних, Острожецькій районній 
лікарні, Обласному туберкульозному санаторії. 

 

Робота Сумської обласної наукової медичної бібліотеки у 2019 році 
була спрямована на якісний, сучасний рівень обслуговування та оперативне 
забезпечення користувачів через вільний доступ до всіх інформаційних джерел.  

В режимі тематичного обслуговування керівництва працівники бібліотеки 
забезпечували інформацією 10 абонентів: начальника обласного управління 
охорони здоров’я, його заступника, начальників відділів та головних 
спеціалістів. Усього було надіслано 202 підбірки з тематичною інформацією 
про нові книги та статті з періодичних та продовжуваних видань, до яких 
включено 332 документи. 

За результатами наукової роботи, у звітному році, в серії «Видатні медики 
Сумщини» підготовлено та вийшли друком біобібліографічні покажчики 
«Корифей дерматовенерології» (до 165-річчя від дня народження 
Томашевського Сергія Петровича) та «Перший клінічний професор-терапевт» 
(до 260-річчя від дня народження Базилевича Григорія Івановича). 

Було продовжено видання бібліографічного покажчика «Рідкісні видання 
з фонду Сумської ОНМБ», що включає перелік українських та російських 
видань в алфавітній послідовності з 1951 по 1970 роки. 

Щороку видається та розповсюджується по бібліотечній мережі 
«Календар знаменних дат з історії медицини Сумської області», основне 
завдання якого – забезпечення споживачів фактографічною інформацією про 
видатних людей, які народилися, або своїми справами прославили Сумщину.  
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Підготовлено мультимедійну презентацію «Флагман сучасної медицини» 
(про головного лікаря Сумської міської клінічної лікарні № 5 В´ячеслава 
Юрійовича Петренка). 

Проводились масово-інформаційні заходи у лікувально-профілактичних 
закладах міста. Всього за рік було здійснено 16 виїздів. 

Було проведено: 4 Дні спеціаліста на теми: «Фундаментальні основи 
лікування хворих на рак», «Сучасні підходи в лікуванні онкохворих», 
«Діагностика та персоніфіковане лікування хворих на рак» (Сумський обласний 
клінічний онкологічний диспансер) і «Проблеми та перспективи розвитку 
сімейної медицини» (Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1); 5 днів 
інформації: «Вдосконалення медичної медсестринської допомоги в лікарні» 
(Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1), «Стоматологічні 
захворювання дитячого віку» (Сумська обласна дитяча стоматологічна 
поліклініка), «Нові розробки та перспективи лікування основних захворювань» 
(поліклініка УВС) тощо. 

Інформацію про нові надходження з актуальних проблем охорони 
здоров’я спеціалісти обласних та районних лікувально-профілактичних 
закладів мали змогу отримати щоквартально з рекомендаційного покажчика 
літератури «Це ви прочитаєте в журналах та збірниках».  

Інформаційно-бібліографічні видання (біобібліографічні, рекомендаційні 
покажчики; «Календар знаменних та пам’ятних дат») підготовлені протягом 
року, розсилалися на електронну адресу медичних установ області та медичних 
працівників, виставлялися на Webсайті бібліотеки, який щоквартально 
поповнюється також мультимедійною презентацією «Перегляд нових 
надходжень». 

Велику допомогу в обслуговуванні користувачів надавали повнотекстові 
ресурси: «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського, українські репозитарії, вебсайти і портали інших установ 
і організацій, у тому числі зарубіжні бібліографічні бази даних. Також 
співпрацювала Сумська ОНМБ з Дніпропетровською та Вінницькою обласними 
медичними бібліотеками, Українською медичною стоматологічною академією 
(м. Полтава).  

Мережа медичних бібліотек Сумської області налічує 19 бібліотек, серед 
яких 13 бібліотек при лікувально-профілактичних установах, 5 бібліотек 
медичних училищ і коледжу. 

Бібліотеки лікувально-профілактичних установ працювали в координації з 
адміністраціями та інформаційними службами медичних установ, практикували 
виходи у відділення лікарень, знайомили фахівців з періодичними виданнями, 
списками літератури з обласної наукової медичної бібліотеки, брали участь у 
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роботі лікарських та медсестринських конференцій, нарад медичних 
працівників, забезпечували їх необхідною інформацією, надавали допомогу 
медичним працівникам при підготовці рефератів, доповідей, для проходження 
атестації.  

Працівники бібліотек Глухівської, Роменської, Шосткинської центральних 
районних лікарень на лікарських та медсестринських конференціях проводили 
бібліографічні огляди, відкриті перегляди літератури на теми: «Професійні 
захворювання медичних працівників: причини, види та профілактика», «СНІД – 
це найболючіша біда» та інші. 

На жаль, закрито бібліотеки Білопільської, Буринської, Краснопільської, 
Лебединської, Липоводолинської, Недригайлівської, Охтирської, Путивльської 
центральних районних лікарень, обласного клінічного госпіталю ветеранів 
війни та Сумської міської клінічної лікарні. 

 

Обслуговування користувачів Комунального закладу охорони здоров’я 
«Харківська наукова медична бібліотека» здійснювалось як в стінах самої 
бібліотеки, так і в пункті видачі, розташованому в КНП «Міська клінічна 
лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. 
О. І. Мєщанінова». Працівники бібліотеки відслідковували публікації медичної 
тематики в періодичних виданнях за заданими темами та інформували 
користувачів за «Угодою про співпрацю» чи індивідуальними замовленнями. 
Електронні копії документів користувачі могли отримати через послугу 
«Електронна доставка документів». Щоквартально організовувались відкриті 
перегляди довідкової літератури, постійно обновлялись інформаційні та 
тематичні виставки наукових праць вчених-медиків та до ювілейних дат 
визначних особистостей. 

В рамках Угоди про співпрацю бібліотек м. Харкова з формуваня 
електронного «Зведеного каталогу періодичних видань», надавалась інформація 
про українські та зарубіжні періодичні видання та державні покажчики, 
отримані бібліотекою. Краєзнавча робота бібліотеки здійснювалась за «Угодою 
про науково-практичне співробітництво між Харківською НМБ та Центром 
медичного краєзнавства Харківського національного університету».  

Активну участь брала бібліотека в наукових заходах медичної громади 
Харкова. Для 16-ї Міжнародної наукової конференції студентів, молодих 
вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» ХНМБ підготувала 
виставку «Рідкісні видання з фонду ХНМБ: Хірургія. Терапія. Бактеріологія». 
Директор бібліотеки Бражник І. О. виступила з доповіддю  «Наукова та 
культурно-дослідна краєзнавча робота ХНМБ». 

В Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 
судової експертизи і криміналістики», присвяченій 150-річчю від дня 
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народження заслуженого професора М. С. Бокаріуса, на виставці «Роль династії 
Бокаріусів у судовій медицині» було представлено наукові праці професора. В 
конференції взяли участь нащадки: внук С. В. Бокаріус та правнук 
М. С. Бокаріус, які з задоволенням відвідали бібліотеку та ознайомились із 
науковим доробком свого видатного предка у її фондах. 

На першому з’їзді істориків медицини України, який пройшов у 
Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна, директор 
бібліотеки Бражник І. О. виступила з доповіддю «Наукова та культурно-
дослідницька робота Харківської наукової медичної бібліотеки «Полиця 
рідкісної книги». За темою доповіді було підготовлено виставку та 
представлено друковані та рукописні видання з «Полиці рідкісної книги». 

Для ІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Психосоматична медицина: наука і практика» бібліотека підготувала виставку 
«Психосоматика у відголосі часу», де поряд із сучасною літературою були 
представлені старовинні видання про Харківські богоугодні заклади та стенди з 
виставки «Великі земляки, представники наукових медичних шкіл Харкова», 
зокрема стенд про Харківську наукову школу психіатрії та психотерапії.  

Директор бібліотеки брала участь у Міжнародному семінарі «Соціальне 
партнерство як ефективна форма соціальної взаємодії», який проводився в 
рамках культурно-освітньої поїздки до Угорщини. Метою семінару був розгляд 
моделей соціального партнерства, методів розбудови партнерських стосунків 
органів державної влади, освіти і науки. 

Інформація про всі проведені заходи розміщувалась в Інтернеті, на сайті 
бібліотеки та на сторінці у Facebook. 

Крім оперативного обслуговування користувачів, виставкової, 
бібліографічної та краєзнавчої роботи, в бібліотеці здійснювались заходи із 
впорядкування фондів, переобліку, переміщення та перевірки на правильність 
розстановки.  

Мережа медичних бібліотек Харківської області складається з 27 
бібліотек різних рівнів, з них: 8 бібліотек НДІ та 9 бібліотек лікувальних 
установ Харкова і області. ХНМБ надавала консультації з питань організації 
ефективного бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів, 
проводила часткові перевірки, складала огляди діяльності. 

Рішенням Черкаської обласної ради від 30.05.2019 року № 30-6/VII 
Черкаську обласну наукову медичну бібліотеку було реорганізовано в 
бібліотеку Черкаської медичної академії. Бібліотеку академії очолила колишній 
директор Черкаської ОНМБ Діхтярук Л. П. – висококласний, досвідчений 
фахівець, яка знає всі проблеми бібліотек зсередини та вміє знаходити шляхи їх 
розв'язання. Професіоналізм директора бібліотеки та всього колективу 
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дозволяють використовувати в роботі бібліотеки медичної академії все краще, 
напрацьоване в стінах ОНМБ. За бібліотекою академії, як єдиною галузевою 
бібліотекою області, залишено функції методичного центру медичних бібліотек 
Черкащини. В процесі реорганізації було проведено переоблік всього 
документального фонду. Бібліотека академії активно обслуговує медичні 
бібліотеки мережі. 

 

Чернігівська ОНМБ впродовж року здійснювала поповнення 
бібліотечних фондів як на електронних, так і на паперових носіях. 

В обслуговуванні користувачів пріоритет надавався віртуальному та 
мобільному методам надання інформації через вільний доступу до електронних 
повнотекстових баз періодичних видань та книг. Пропонувався доступ до 
зовнішніх інформаційних джерел. Впродовж року послугою обласної медичної 
бібліотеки скористалось понад 5 тисяч медичних працівників.  

Здійснювалось штрихкодування та оцифрування книжкового фонду. За 
рік закодовано 36389 примірників книг та 396 періодичних видань. В 
бібліографічний відділ ННМБУ для зведеної картотеки «Охорона здоров’я 
України» надано в електронному вигляді 75 карток краєзнавчого матеріалу.  

Було підготовлено та видано друге доповнене видання бібліографічного 
покажчика «Дейкун Микола Петрович». 

Продовжувалась робота над шостим випуском науково-допоміжного 
бібліографічного покажчика ”Наукові роботи медичних та фармацевтичних 
працівників Чернігівської області.” (2013-2022 роки). Поповнювалась картотека 
«Видатні діячі медицини – уродженці Чернігівщини». 

Надавалась методична та практична допомога бібліотекам мережі, до якої 
входить 28 бібліотек лікувальних закладів. 

 

Не зважаючи на те, що Волинську ОНМБ було реорганізовано у відділ 
медичної літератури Волинської обласної універсальної бібліотеки імені Олени 
Пчілки, на прохання методичної служби ННМБУ, за відділом медичної 
літератури Волинської ОУНБ, залишено методичні функції для бібліотек 
лікувально-профілактичних закладів та коледжів, які здійснює провідний 
бібліотекар відділу медичної літератури Мирончук Надія Василівна, в 
минулому завідувачка методичного відділу ОНМБ.  

У 2019 році у Волинській області функціонувало 10 бібліотек 
лікувально-профілактичних закладів: Комунального підприємства «Обласний 
протитуберкульозний санаторій» для дорослих; Луцької центральної районної 
лікарні; Волинського обласного госпіталю ветеранів війни; Горохівської 
центральної лікарні; Нововолинської центральної міської лікарні; Турійської 
центральної лікарні; Луцької міської клінічної лікарні; обласної клінічної 
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лікарні; Обласного туберкульозного диспансеру; Обласної психіатричної 
лікарні м. Луцька. 

Сьогодні бібліотеки працюють переважно в онлайн форматі, надаючи 
своєчасну інформацію і залишаються вкрай потрібними своїм читачам. 

З відомих форс-мажорних причин, деякі медичні бібліотеки надіслали 
лише цифрові показники роботи, з якими можна ознайомитись у додатках. 

Зміни продовжуються, наскільки позитивними вони будуть – покаже час. 
Національна наукова медична бібліотека України висловлює щиру подяку 

директорам медичних бібліотек України за роботу в наших непростих реаліях 
та представлені звіти .  
 

Науменко Світлана Михайлівна 
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РОБОТА НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК 
ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

3-4 РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ  
 
Аналіз роботи наукових бібліотек вищих медичних навчальних закладів 

України 3-4 рівнів акредитації здійснено на основі отриманих розгорнутих 
звітів (15 бібліотек) та подано за алфавітом назв.  

 

На жаль, у зв`язку з карантинними обмеженнями в країні, що вступили в 
силу навесні 2020 року, не надійшли звіти від 4 бібліотек: Запорізького 
державного медичного університету (ЗДМУ), ДЗ «Запорізька МАПО», НМАПО 
імені П. Л. Шупика, Харківського національного медичного університету 
(ХНМУ). Маємо надію, що вони працюють в режимі попередніх років, не 
зменшуючи свої потужності.  

Відомо, що співробітники Наукової бібліотеки Харківського 
національного медичного університету з другої половини 2019 року активно 
працювали над підготовкою до Міжнародної науково-практичної конференції 
«Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації», присвячену 100-
річчю Наукової бібліотеки ХНМУ та 90-річчю Національної наукової медичної 
бібліотеки України. Проведення конференції заплановане на базі Наукової 
бібліотеки ХНМУ 20-21 травня 2020 року відповідно до «Реєстру з’їздів, 
конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 
проводитимуться у 2020 році». 

 

2019 рік виявився нелегким для бібліотечної спільноти України. Мережа 
медичних бібліотек зазнала змін. Черкаську обласну наукову медичну 
бібліотеку було введено до складу Черкаської медичної академії. Бібліотека 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава) змінила 
назву і тепер повна її назва – Бібліотека Української медичної стоматологічної 
академії. 

Бібліотечно-інформаційне забезпечення вищої медичної освіти в Україні 
здійснювало 19 наукових бібліотек вищих навчальних закладів 3-4 рівнів 
акредитації: ВДНЗ «Буковинський ДМУ», м. Чернівці, Вінницького НМУ імені 
М. І. Пирогова, ДЗ «Дніпропетровської медичної академії МОЗУ», Донецького 
НМУ, м. Кропивницький, КВНЗ "Житомирський медичний інститут" 
Житомирської обласної ради, Запорізького ДМУ, ДЗ «Запорізька МАПО», 
Івано-Франківського НМУ, ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені 
Андрея Крупинського», Львівського НМУ імені Данила Галицького, НМАПО 
ім. П. Л. Шупика, м. Київ, НМУ імені акад. О. О. Богомольця, м. Київ, 
Національного фармацевтичного університету, м. Харків, Одеського НМУ, 
Тернопільського НМУ імені І. Я. Горбачевського, ВДНЗУ «Українська медична 
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стоматологічна академія, м. Полтава, Харківської МАПО, Харківського НМУ, 
Черкаської медичної академії. 

Основним завданням бібліотек вищих навчальних закладів є бібліотечно-
інформаційне забезпечення освітньої, науково-дослідницької та культурно-
освітньої діяльності з метою підготовки висококваліфікованих фахівців 
медичної галузі. 

У своїй роботі бібліотеки керувались Конституцією України, Законами 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу», «Про авторське право і суміжні права», «Про інформацію», «Про 
захист персональних даних», підзаконними нормативно-правовими актами, 
своїми Статутами та Правилами внутрішнього розпорядку.  

Головною подією року серед медичних бібліотек стало проведення 
щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Медичні бібліотеки 
України в глобалізованому світі науки, освіти та культури», яку було 
організовано Національною науковою медичною бібліотекою України спільно з 
науковою бібліотекою Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького та секцією працівників медичних бібліотек 
Української бібліотечної асоціації. Учасниками цьогорічного форуму були 
директори та провідні спеціалісти бібліотек медичних вищих навчальних 
закладів, обласних наукових медичних бібліотек, працівники бібліотечно-
інформаційних установ інших систем України, видавці, науковці, представники 
МОЗ України, зарубіжні партнери.  

За високий рівень організації та проведення Міжнародного форуму 
колектив наукової бібліотеки Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького та її директора Надрагу Марту 
Степанівну було відзначено Почесними грамотами.  

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ  
 

Згідно з навчальними планами та програмами наукової роботи 
університетів на основі ґрунтовного аналізу стану книгозабезпеченості  різних 
дисциплін здійснювалось формування інформаційних ресурсів наукових 
бібліотек. Велика увага приділялась комплектуванню фонду новими 
навчальними виданнями, в першу чергу, необхідними національними 
підручниками.  

Комплектування фондів бібліотек здійснювалось шляхом передплати, 
придбання документів у видавництв та книготоргових компаній, книгообміну, 
отримання в дар, натомість загублених видань, від авторів. Велику кількість 
літератури бібліотеки отримували в дарунок від ректорів, викладачів 
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університетів. Видання надходили від інших закладів вищої освіти, благодійних 
фондів та приватних осіб. 

Найактивніше користувались послугами таких спеціалізованих 
видавництв: «Медицина», «Книга плюс», «Центр учбової літератури», «Нова 
книга», «Укрмедкнига», «Університетська книга» та багатьох інших.  

Всі замовлення на закупівлю навчальної та наукової літератури за кошти 
університету узгоджували з завідувачами кафедр, які переглядали видавничу і 
книготоргову інформацію та відбирали необхідні видання для поповнення 
фонду. Процеси доукомплектування фондів вирішувалися спільно з відділами 
обслуговування бібліотеки. В основному надходила сучасна наукова література 
та підручники, які були замовлені кафедрами раніше, проте їх не вистачало. 
Закупівля навчальної літератури бібліотеками здійснювалась шляхом 
проведенням відкритих  конкурсних торгів.  

 

У бібліотеці ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет 
(м. Чернівці) з метою якісного формування книжкових фондів комплектування 
здійснюється на основі вивчення книгозабезпеченості і спрямоване на 
доукомплектування фонду літературою, якої не вистачає. Крім передплати, 
значна кількість видань надходить в дар. 

 

Бібліотека Вінницького національного медичного університету імені 
М. І. Пирогова (ВНМУ ім. М. І. Пирогова) зазначила, що зростаюча вартість 
видань відобразилася на загальній кількості надходжень порівняно з минулими 
роками. Проте, використання університетських коштів було ефективним, 
значна увага приділялася комплектуванню фонду англійською мовою. У 
звітному році було продовжено співпрацю з видавництвом «Elsevier» - 
отримано 620 примірників сучасної медичної літератури останніх років 
видання. 

 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія» у 2019 році підтвердила 
Міжнародний сертифікат якості, за результатами перевірки її наукова 
бібліотека отримала позитивну оцінку діяльності. Комплектування фондів 
наукової бібліотеки ДЗ «Дніпропетровська медична академія» скеровано на 
обґрунтоване, оптимальне та оперативне забезпечення підручниками студентів 
та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. Особлива увага 
приділялася книгозабезпеченню нових дисциплін, у першу чергу, «Фізична 
реабілітація, ерготерапія» та «Фармація». 

Завдяки партнерським відносинам з університетами міста бібліотека мала 
можливість користуватися базою Web of Science, а з червня 2019 року отримала 
свій доступ до баз даних Scopus та Web of Science. Впродовж року 
співробітниками бібліотеки надавалась інформаційно-консультативна допомога 
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з питань користування наукометричними базами, створення профілю вченого, 
оформлення віддаленого доступу тощо. Було розроблено «Бібліографічну БД 
співробітників ДМА» для аналітики публікаційної діяльності авторів академії 
за трьома базами даних Scopus, WoS, Google Scholar. На Webсайті постійно 
оновлюється та поповнюється розділ «Науковцям». 

 

У зв`язку з подіями на Сході України, Донецький національний 
медичний університет (ДНМУ) виїхав з Донецька, залишивши там всю 
матеріально-технічну базу. У липні 2018 року почала працювати бібліотека 
ДНМУ у м. Кропивницький. Власного фонду бібліотека не мала, тому 
Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека запропонувала 
використовувати їх книжкові фонди. 

 

Бібліотека КВНЗ "Житомирський медичний інститут" 
Житомирської обласної ради всі питання, що стосуються комплектування, 
обробки, збереження інформації вирішує у постійному координуванні з 
керівниками структурних підрозділів, завідувачами кафедр, головами циклових 
комісій, викладачами. З огляду на виклики часу, дедалі більше орієнтуються на 
поповнення фонду не лише традиційними, але й електронними документами, 
використовуючи новітні технології. 

Здійснюється штрих-кодування найбільш використовуваної частини 
фонду для автоматизованої видачі. 

Наприкінці року було проведено соціологічне дослідження, об`єктом 
якого були 342 студенти різних напрямів підготовки та років навчання. За 
результатами аналізу можна зробити висновок, що інформаційні запити 
користувачів загалом задовольняються. Разом з тим, учасники анкетування 
окреслили ті галузі знань, теми, документи, яких не вистачає у фондах, надали 
пропозиції щодо поліпшення роботи бібліотеки та підвищення якості 
обслуговування. 

 

Робота бібліотеки Івано-Франківського національного медичного 
університету спрямована на ефективне формування фонду навчальною та 
науковою літературою відповідно до вимог освітнього процесу. Закупівля 
літератури здійснювалась згідно зі складеним планом у тісному контакті з 
видавництвами. Покращився стан книгозабезпечення дисциплін, які 
викладаються англійською мовою. 

Поповнення фонду здійснювалось різними шляхами: згідно плану 
закупівлі літератури, надходження внаслідок заміни втрачених книг, дарунки. 
Крім того, надійшло 580 примірників літератури з власного видавництва. 

 



    

31 
 

На жаль, через брак коштів, бібліотекою ВНКЗ ЛОР «Львівська 
медична академія імені Андрея Крупинського» у 2018-2019 рр. не було 
придбано нічого, проте було передплачено 23 фахові періодичні видання. 

Формування фонду бібліотеки Львівського НМУ імені Данила 
Галицького відбувалось у тісній співпраці з адміністрацією та кафедрами вузу. 
Фонд постійно поповнювався з різних джерел вітчизняними та іноземними 
виданнями: науковою, науково-популярною, навчальною, довідковою, 
інформаційною літературою.  

 

У бібліотеці Національного медичного університету 
ім. О. О. Богомольця основна увага приділялась питанням комплектування, 
особливо новими підручниками та науковою літературою, в тому числі для 
англомовних студентів. На сьогоднішній день в університеті функціонують 9 
факультетів, 7 інститутів та центрів, 85 кафедр, 30 відділів і лабораторій. При 
університеті функціонує Український медичний ліцей та медичний коледж. 

Використовуючи можливості нових технологій, бібліотека поліпшує 
якість формування фонду, здійснюючи постійний моніторинг 
книгозабезпеченості навчального процесу. При комплектуванні фонду особлива 
увага приділялась книгозабезпеченню нових дисциплін, враховувались 
замовлення кафедр, читацький попит. На відміну від попередніх років, 
комплектування здійснювалось не лише друкованою продукцією, а й 
інформаційними електронними ресурсами на змінних носіях інформації, 
мережевими документами локального та віддаленого доступу. Створювались та 
поповнювали власні бази даних: навчально-методичних посібників, 
монографій, авторефератів дисертацій, статей, лекційних матеріалів. 

У 2019 році меценати подарували бібліотеці 80 примірників літератури. 
Інформація про благодійність відображалась у газеті «Медичні кадри», на сайті 
університету в розділі «Наші меценати», а також на сторінці у Facebook. 

 

З метою книгозабезпеченості навчальною літературою всіх спеціальності 
робота Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету 
була спрямована на якісне комплектування фонду сучасними виданнями 
українською мовою, науковою літературою та зарубіжними виданнями. Велика 
увага приділялась комплектуванню виданнями на електронних носіях. 

 

Найскладнішим 2019 рік виявився для бібліотеки Одеського 
національного медичного університету. Відбулося рейдерське захоплення 
університету. Ситуація, що склалася, мала важкі наслідки. Працівники 6 місяців 
не отримували заробітну платню, а студенти – стипендію. Крім того, не було 
затверджено кошторис, що зробило неможливим проведення торгів для 
придбання літератури. 
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Одним з головних завдань бібліотеки Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України в 2019 
році було поповнення, оновлення та доукомплектування фонду достатньою 
кількістю видань, необхідних для забезпечення навчального процесу і наукової 
діяльності. Поповнення фонду здійснюється на основі тісної співпраці з 
навчальною частиною та кафедрами університету. Підставою для закупівлі 
літератури слугує існуючий відсоток книгозабезпечення за окремими 
навчальними дисциплінами, визначений на основі опрацювання навчальних 
планів.  

Серед закуплених англомовних підручників найновіші та найвідоміші у 
світі видання, навчальний матеріал у яких відповідає вимогам Міжнародного 
іспиту з основ медицини, а саме «Принципи внутрішньої медицини 
Гаррісона»/«Harrison’s Principles of Internal Medicine» (J. Larry Jameson, Anthony 
S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, Joseph Loscalzo), 
«Загальна і клінічна формакологія»/«Basic and Clinical Pharmacology» (Bertram 
G/Katzung), «Biology: Life on Earth» (Gerald Audesirk, Teresa Audesirk, Bruce E. 
Byers), «»Неврологія Неттера»/«Netter’s Neurology» (Javanshri Shrinivasan, 
Claudia J. Chaves, Brian J. Scott, Juan E. Small), «Основи патології»/«Pathologic 
Basis of Disease» (Robbins and Cotran), «Підручник з медичної фізіології 
Гайтона та Холла»/«Guyton and Hall textbook of Medical Physiology», «Клінічна 
хімія»/«Clinical Chemistry», «Медична генетика»/«Medical Genetics», 
«Підручник з педіатрії Нельсона»/«Nelson textbook of Pediatrics», «Медична 
мікробіологія»/«Medical Microbiology», «Медична ембріологія»/«Medical 
Embryology» та ін. Підручники передані на кафедри, які викладають ці 
предмети. 

Також придбано україномовні та англомовні підручники з таких дисциплін 
як анатомія людини, гістологія, цитологія та ембріологія, фізіологія, 
патофізіологія, інфекційні хвороби, мікробіологія, вірусологія та імунологія, 
медична біологія тощо. 

Також фонд бібліотеки поповнювався авторефератами дисертацій та 
дисертаціями, захист яких відбувся в нашому університеті. 

 

Комплектування фонду бібліотеки Української медичної 
стоматологічної академії (УМСА) (м. Полтава) відбувалось в обсягах 
минулих років. Придбано навчальні видання з багатьох дисциплін для студентів 
англомовної форми навчання, книговидача для них значно збільшилася.  

Цьогорічна акція 14 лютого «Подаруй бібліотеці нову книгу» була дуже 
плідною і поповнила фонди не однією сотнею видань. Крім того, вагомий 
внесок зробили викладачі УМСА, подарувавши понад 100 власних видань. 
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Фонд бібліотеки універсальний і багатогалузевий. Він має велику наукову 
цінність: це дисертації з медицини, захищені в академії, автореферати 
дисертацій, збірники наукових праць, матеріали наукових форумів, підручники 
і навчальні посібники, наукові праці вчених тощо.  

Окрасою документальних фондів є унікальні раритетні видання XVIII-XX 
століть. Їх використовують під час проведення бібліотечних заходів: виставок, 
презентацій, переглядів літератури. 

Систематично здійснюється аналіз використання документальних фондів, 
звільнення його від зношеної та застарілої літератури. 

Через індивідуальні бесіди, пам`ятки, звернення до користувачів, у них 
виховується почуття відповідальності за одержану літературу та дбайливе 
ставлення до неї. 

 

Комплектування бібліотеки Харківської медичної академії 
післядипломної освіти відрізняється від комплектування бібліотек вузів. 
Забезпеченість літературою залежить від одночасного навчання слухачів на 
циклах спеціалізації, при атестаційних циклах та циклах удосконалення лікарів.  

 

Наукова медична бібліотека Черкаської медичної академії здійснила 
якісну передплату періодичних видань на І півріччя 2020 року. Бібліотека 
поступово перетворюється в інформаційний центр та невпинно працює над 
забезпеченням оптимальної відповідності бібліотечних фондів інформаційним 
потребам користувачів. 

У зв`язку з реорганізацією Черкаської обласної медичної бібліотеки та 
приєднання до Черкаської медичної академії було проведено переоблік всього 
документального фонду. 
 

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
 

У вік цифрових технологій важливим напрямом є комунікація між 
бібліотекою та користувачем. Бібліотеки вишів активно ведуть діалог через 
соціальні мережі. Вони мають власні сторінки у Facebook, Instagram, Telegram. 
Використовують канал YouTube. У бібліотеках функціонує достатня кількість 
автоматизованих робочих місць з доступом до мережі Інтернет, що значно 
розширює можливості для користувачів. Працівники бібліотек активно 
демонструють свої найкращі якості: бажання вчитися й готовність змінюватися, 
цифрову грамотність й здатність швидко орієнтуватися, оперативно реагувати 
на будь-які запити користувачів. В практику роботи активно впроваджуються 
нові послуги.  

Важливим є створення академічних репозитаріїв у бібліотеках вищих 
навчальних закладів. Надаючи відкритий доступ до наукових і навчально-
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методичних матеріалів своїх університетів, бібліотеки популяризують наукові 
здобутки вчених та підвищують рейтинг свого вишу.  

Користувачі потребують вільного доступу до національних та 
міжнародних інформаційних ресурсів. У 2019 році вищі навчальні заклади 
отримали вільний доступ до потужних наукометричних платформ Scopus та 
Web of Science. Фахівці бібліотек надавали консультації науковцям у питаннях 
користування цими платформами, зокрема щодо пошуку матеріалів, цитування 
наукових публікацій тощо. 

 

В бібліотеці ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» 
(м. Чернівці) обслуговуються науково-педагогічні та педагогічні працівники, 
докторанти, аспіранти, магістранти, клінічні ординатори, інтерни, працівники 
кафедр та підрозділів університету, студенти денної і заочної форм навчання, 
викладачі та студенти інших закладів міста, практикуючі лікарі. Документальне 
обслуговування здійснюється за такими напрямами: задоволення запитів на 
навчальну, наукову та допоміжну літературу, надання довідок щодо 
бібліотечного фонду, організація доступу до інформації в мережі Інтернет та 
локальній бібліотечній мережі і т. і. Обслуговування здійснюється у читальних 
залах: професорсько-викладацького складу, періодичних видань, рукописів та 
каталогів, наукової літератури з відкритим доступом, з локальною 
інформаційною бібліотечною мережею.  

Студентські читальні зали розміщені у гуртожитку і відкриті цілодобово. 
Це дуже зручно для студентів. У 2019 році було проведено конкурс «Кращий 
читач року». Перемогу здобув студент V курсу Тхакур Ріккі, якого вибрали за 
активну роботу з навчальною літературою. Він залишив такий відгук: 
«Найкраще, що дає бібліотека, – це максимум інформації і гарні умови для її 
запам`ятовування…». Переможця відзначили подарунком та розмістили фото 
на стенді у читальному залі для іноземних студентів.  

 

Бібліотека Вінницького національного медичного університету імені 
М. І. Пирогова (ВНМУ ім. М. І. Пирогова) вбачає одним з визначальних 
напрямів роботи забезпечення якісного обслуговування всіх категорій 
користувачів. У звітному році всі сили були спрямовані на покращання 
обслуговування, популяризацію наукової літератури серед студентства та 
наукової спільноти. Користувачі позитивно оцінили впровадження відкритого 
доступу до літератури. Впродовж року експонували книжково-ілюстративні 
виставки, проводили перегляди, презентували нові надходження. 

З метою інформування користувачів про цінні і рідкісні видання з 
бібліотечного фонду створюються книжкові вітрини та електронні виставки, на 
яких представлені видання, що є джерелом досліджень. Книжкові пам`ятки 
бібліотеки викликають неабияку увагу поціновувачів книжкової спадщини.  
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На початку року було здійснено глобальну звірку БД «Читач» зі списками 
працівників університету. 

Цікавою розробкою для користувачів стали власноруч створені 
різноманітні яскраві закладки з номерами. З одного боку на закладці розмістили 
інформацію про роботу бібліотеки та її структурних підрозділів, гуртків та 
студій, а на зворотному боці – цікаві фрази або афоризми про читання та 
навчання. 

Важливими аспектами своєї роботи ділились з колегами під час 
проведення занять з підвищення кваліфікації, представивши презентацію «Я і 
колектив. Робота читальної зали». 

У 2019 році виповнилося 15 років з початку навчання англомовних 
студентів в університеті. Було проведено анкетування на тему «Відділ 
обслуговування літературою іноземними мовами з погляду студента», метою 
якого було вивчення думки користувачів щодо якості та комфортності 
обслуговування, книгозабезпечення та окреслення пріоритетів розвитку. Читачі 
схвально відреагували на таку ініціативу та залишили позитивні відгуки про 
роботу бібліотеки.  

З метою розширення інформування іноземних студентів про літературу 
іноземними мовами було підготовлено відеопрезентацію «The Library of 
National Pirogov Memorial Medical University». Адміністрація бібліотеки 
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова 
відзначила найактивніших студентів і вручила їм почесні грамоти «Best Library 
User – 2019». 

 

Обслуговування користувачів є провідною функцією усіх підрозділів 
наукової бібліотеки ДЗ «Дніпропетровська медична академія». З серпня 
2019 року впроваджено автоматизовану книговидачу. Було виготовлено та 
заламіновано штрихкодовані читацькі квитки з використанням бібліотечної 
комп`ютерної програми та ламінатора. Попередньо було створено електронний 
формуляр читача, відскановані та внесені до БД «Читач» фото студентів.  

Покращанню роботи сприяло проведення анкетування серед 
користувачів. Було здійснено аналіз анкет та усунено недоліки, що заважали у 
роботі. Приємно зазначити, що користувачі висловили добрі побажання на 
адресу бібліотечних працівників: «Дякуємо працівникам бібліотеки за таке 
ставлення до читачів», «Найкраща бібліотека, де мені довелось побувати» 
(аспірант), «Плідної праці та розвитку» (викладач), «не затримуватись на 
досягнутому», «натхнення в праці» і т. д.  

Бібліотека Донецького національного медичного університету в 
м. Кропивницький функціонує заради якісного та оперативного обслуговування 
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всіх категорій користувачів. Новою формою роботи у бібліотеці є онлайн 
замовлення літератури та визначення УДК. 

 

З метою формування у студентів вміння орієнтуватись в інформаційному 
середовищі, фахівці бібліотеки КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
провели інтегроване інтерактивне практичне заняття з дисципліни 
«Методологія науково-дослідної роботи» на тему: «Каталоги: алфавітний, 
систематичний, електронний. Пошук наукової літератури в сучасних 
каталогах». 

Працівники бібліотеки КВНЗ «Житомирський медичний інститут» беруть 
активну участь в інформаційному забезпеченні освітнього процесу та 
методичної роботи науково-педагогічного колективу закладу. Вони стають 
учасниками підготовки та організації круглих столів, науково-практичних 
конференцій, педагогічних читань (Пироговські студентські читання, 
присвячені темі «Сучасні підходи та інноваційні технології в практичній 
діяльності медичних сестер хірургічного відділення», педагогічні читання 
«Впровадження в освітній процес сучасних інформаційних технологій 
навчання» тощо). 

 

Серед основних принципів роботи бібліотеки Івано-Франківського 
національного медичного університету можна виділити: функціональність, 
раціональність, оптимальне використання простору, естетичність. Бібліотека – 
справжній інформаційний центр, де запроваджено новітні технології, 
автоматизовано бібліотечні процеси, створено комфортні та затишні умови для 
користувачів. Наукову, інформаційну та культурну діяльність відділу 
обслуговування забезпечують такі сектори: абонементів (навчальної та 
наукової літератури), читальних залів (центральний, читальні зали гуртожитків, 
медичного коледжу, дисертаційна зала), культурно-просвітницької роботи. 

Саме інформаційне обслуговування з використанням сучасних 
інформаційних технологій під час виконання бібліотекою властивих їй функцій, 
створює всі умови для їх реалізації. Діяльність бібліотечних працівників 
різноманітна, вона передбачає довідково-інформаційне обслуговування, 
бібліографічне інформування за допомогою електронних каталогів, віртуальних 
виставок тощо. 

 

Основними завданнями і напрямами діяльності бібліотеки ВНКЗ ЛОР 
«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» було 
забезпечення освітнього процесу шляхом оперативного та якісного 
обслуговування студентів, виховання у користувачів любові до книги, культури 
читання, формування навичок та вміння роботи з інформацією тощо. 
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В умовах використання інформаційних технологій наукова бібліотека 
Львівського НМУ ім. Данила Галицького дотримується основних правил та 
принципів для задоволення потреб користувачів. Ефективна діяльність відділів 
обслуговування продовжує базуватись на формуванні у користувачів навичок 
самостійного пошуку інформації, ознайомлення з популярними пошуковими 
системами та правилами коректного формування запиту. Постійно 
розширюється коло послуг. На сайті до розділу «Послуги НБ» до вже існуючих 
контактних форм «УДК, авторський знак» та «Заміна втрачених книг» додали 
послугу «Онлайн продовження книг», яка набуває популярності. Основним 
фактором підвищення якості роботи відділів обслуговування залишається 
орієнтація на користувача.  

19 та 20 вересня відбулась презентація «Getting ready for the 
INTERNATIONAL EXAMINATION (IFOM): Faster and better» стосовно 
програми USMLE-RxStep 1 та Step 2, під час якої відбувся тренінг щодо 
структури та змісту тестів, налаштування їх за рівнем складності та надання 
матеріалу до кожного розділу. 

 

У бібліотеці Національного медичного університету 
ім. О. О. Богомольця обслуговування користувачів здійснюється на 
абонементах наукової, навчальної, суспільно-політичної та художньої 
літератури, в читальних залах та інших структурних підрозділах. Поряд з 
традиційними формами обслуговування існує форма електронних замовлень на 
літературу, система попереднього замовлення. 

Було проведено аналіз використання книжкового фонду, зокрема його 
розділу «Фармакологія», який включав видання від 1976 по 2018 рр. 
Дослідження показало, що існує потреба у доукомплектуванні розділів новою 
літературою останніх років державною та англійською мовами. Для зменшення 
пасивної частини фонду застарілі за змістом, дублетні та фізично зношені 
книги були вилучені для подальшого списання. 

Важливою ланкою роботи є боротьба з читацькою заборгованістю. 
Впродовж року вели «Зошит обліку книг, отриманих від читачів замість 
загублених». 

 

Одним із головних завдань Наукової бібліотеки Національного 
фармацевтичного університету є ефективне надання інформаційно-
бібліотечних послуг, які впливають на якість освітнього та наукового процесів 
в університеті. Обслуговування здійснюється на 6 абонементах та у 7 
читальних залах. Загальна кількість посадкових місць для користувачів у 
читальних залах становить 300 місць. 

Впродовж року фахівці проводили консультації для науковців щодо 
роботи з електронними базами даних: Scopus, Web of Science, EBSCO, 
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Academic Journals, The AAPS Journal, AAPS PharmSciTech, Pharmaceutical 
Research, Cambridge Core, Cochrane Library, DOAJ, Free Medical Journals, 
HINARI, NEJM, PubMed та ін. 

Здійснено комплекс робіт щодо запобігання читацькій заборгованості. 
 

Незважаючи на зовнішні негаразди, бібліотека Одеського 
національного медичного університету, як завжди, виконувала свою основну 
функцію – забезпечувала високоякісне обслуговування викладачів, студентів та 
наукових співробітників вузу. Традиційно, користувачам надавали послуги на 
всіх пунктах обслуговування, синтезуючи традиційні та дистанційні форми з 
використанням комп`ютерних технологій. Обслуговування здійснювалося на 
абонементах (науковому, студентському, художньої та суспільно-політичної 
літератури) та читальних залах. 

В обслуговуванні студентів було застосовано два методи – груповий та 
індивідуальний. Студенти були забезпечені пластиковими читацькими 
квитками. Всю історію руху книг на абонементі та власних звернеть до 
бібліотеки студенти відслідковують, використовуючи власний електронний 
кабінет «Моя бібліотека» на платформі інформаційної системи ОНМедУ. 

Для сприяння процесам навчання та наукової роботи, впродовж року 
бібліотека пропонувала доступ до ресурсів міжнародних інформаційних баз: 
Hinary (довготривалий доступ для авторизованих користувачів мережі 
Університету, Web of Science та Scopus (за рахунок коштів державного 
бюджету). 

Всі новини, послуги та ресурси бібліотеки активно висвітлювались на 
блозі бібліотеки. Було розміщено 41 об`яву, зроблено нову візитну картку та 
створено 3 нові сторінки: «Порядок підписання обхідних листів», «Доступ до 
Web of Science» та «Наукові огляди». 

 

Фахівці бібліотеки Тернопільського національного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України при обслуговуванні 
користувачів орієнтувались на забезпечення освітньої та наукової діяльності 
університету на основі якісного та оперативного задоволення інформаційних 
потреб студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників вишу. 
До послуг користувачів бібліотеки 4-и читальні зали, 3-и абонементи та 
інтернет-центр. 

У вересні 2019 року всі студенти 1 і 2 курсу отримали підручники на 
електронний формуляр користувача, який є єдиним для усіх пунктів 
обслуговування. Це дозволяє оперативно отримувати інформацію про місце 
знаходження підручників, контролювати заборгованість тощо. На науковому 
абонементі та у читальних залах бібліотеки обслуговування автоматизованому 
режимі здійснюється вже 3 роки. 
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У вересні 2019 року бібліотека отримала доступ до платформи USMLE-
Rx, яка надає можливість українським та іноземним студентам користуватися 
американськими базами тестів для підготовки до Міжнародного іспиту з основ 
медицини (IFOM). Вона дозволяє зрозуміти логічну побудову тестів, 
відслідковувати прогрес навчання і створити навики, необхідні для успішного 
проходження екзамену. Платформа USMLE-Rx надає не лише тести, а й 
вагомий допоміжний матеріал – відео та аудіо матеріал, таблиці, ілюстрований 
посібник First Aid з коротким викладом навчального матеріалу, блокнот для 
формування особистих записів та робочий зошит з можливістю завантаження 
.Програма наповнена лекціями, графіками, схемами, які слугують поясненнями 
до кожного тесту та обґрунтуванням правильної чи хибної відповіді. 

 

На базі бібліотеки Української медичної стоматологічної академії 
(УМСА) адмініструється і модерується репозитарій УМСА. Бібліотекарі також 
займаються наукометрією: працюють із науковцями академії з питань Scopus, 
Google Scholar, Orcid, бібліометрики. Бібліотека виконує індексування 
друкованих праць за УДК. 

 

Бібліотека Харківської медичної академії післядипломної освіти має 
свою специфіку, яка полягає у особливості навчального процесу. У бібліотеці 
створено всі умови для повного, якісного та оперативного обслуговування 
професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, 
клінічних ординаторів, магістрів, практичних лікарів, інтернів та інших 
категорій користувачів згідно з їх інформаційними запитами. Працювали з 
електронними замовленнями документів, надавали віртуальні довідки, 
здійснювали інформування та навчання науковців користуванню 
наукометричними базами Scopus, Web of Science та ін. Запроваджено 
автоматизовану книговидачу. Введено штрих-кодування фонду. Створено БД 
користувачів. Бібліотеку оснащено комп`ютерною технікою: комп`ютерами, 
сервером, принтерами, термопринтером для друку читацьких квитків, 
сканерами, електронними системами захисту бібліотечного фонду. Працює 
локальна комп`ютерна мережа, інформаційна бібліотечна система 
«Університетська бібліотека» Unilib, яка підтримує основні технологічні 
процеси бібліотеки. 

 

Наукова медична бібліотека Черкаської медичної академії впродовж 
двох місяців не обслуговувала користувачів у зв`язку з тим, що згідно з 
наказами Управління охорони здоров`я Черкаської обласної державної 
адміністрації від 20.06.2019 р. здійснювався переоблік книжкового фонду. 

Складовими успіху якісного обслуговування наукової медичної 
бібліотеки є індивідуальний підхід до кожного користувача, можливості 
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бібліотечних ресурсів та засоби їх використання, а також фахова підготовка 
бібліотечних працівників. Головними напрямами діяльності бібліотеки у 2019 
році були: популяризація бібліотеки шляхом розміщення найактуальнішої 
інформації в мережі Інтернет, дистанційне обслуговування та пошук шляхів 
його удосконалення, створення власних інформаційних продуктів тощо. 

 

Усі бібліотеки, при відсутності у власних фондах необхідної літератури, 
активно надавали своїм користувачам послуги з міжбібліотечного абонементу 
та електронної доставки документів. 

 

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА, НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА ТА 
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Серед основних пріоритетів в роботі бібліотек було всебічне 
забезпечення інформаційно-бібліографічного обслуговування на основі 
критеріїв оперативності, релевантності, повноти надання інформації. Для 
виконання цього завдання у бібліотеках формується довідково-бібліографічний 
апарат, здійснюється довідково-бібліографічне обслуговування та 
забезпечується супровід наукових заходів. 

Інформаційно-аналітична діяльність є невід`ємною складовою 
професійної бібліотечної діяльності, оскільки інформація акумулюється, 
опрацьовується, аналізується, систематизується, ретельно відбирається, і лише 
потім репрезентується широкому загалу. Різновидами продуктів інформаційно-
аналітичної діяльності є: тематичні бібліографічні довідки , науково-допоміжні 
та рекомендаційні бібліографічні покажчики, інформаційні огляди як 
друкованої, так і електронної продукції, а також буклети, календарі. Значний 
обсяг роботи працівників книгозбірні спрямований на організацію комплексних 
інформаційних заходів: тематичних виставок, віртуальних виставок, зустрічей, 
презентацій, днів інформації, лекцій, майстер-класів, тренінгів, педагогічних 
читань. 

 

У бібліотеці ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» 
користувачі мали змогу працювати з інформаційними папками, які постійно 
поповнюються вирізками та ксерокопіями статей за темами: «Охорона здоров`я 
на Буковині», «Визначні особи краю», «Історія БДМУ (про нас пишуть)», 
«Письменники Буковини», «Традиції та звичаї на Буковині», «Вулиці та площі 
міста». Створено дві нові інформаційні папки: «БДМУ: сьогодення і 
перспективи розвитку» та «Публікації науковців БДМУ». 

Велика увага приділяється поповненню краєзнавчої картотеки. Було 
переглянуто 244 газети «Буковинське віче», «Буковина», «Молодий 
буковинець», «Здоров`я Буковини», «Чернівці», «Освіта Буковини».  
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Впродовж року проведено 40 занять для першокурсників на різні теми: 
«Довідково-бібліографічний фонд», «Довідковий апарат бібліотеки», «Путівник 
по бібліотеці», «Електронно-пошукова система бібліотеки» тощо.  

Для аспірантів першого року навчання двічі організовували семінари: 
«Правила складання списку використаних джерел, їх опис. Правила 
оформлення наукової роботи»; «Інформаційно-пошукові системи та робота з 
ними». 

До Дня науки, у травні було організовано та проведено науково-
практичний семінар «Національні інформаційні й видавничі стандарти при 
підготовці друкованих та електронних книжкових видань», для аспірантів було 
проведено інформаційну годину на тему: «EBSCO, Scopus, Web of Science та 
інформаційні ресурси бібліотеки БДМУ для науковців університету». 

Інформаційні години присвячувались різним темам: «Видатні науковці 
БДМУ та їх внесок у розвиток медицини», «Важливі наукові відкриття у 
світовій медицині», «Милосердя не має кордонів» (до Всесвітнього дня 
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця) та ін. 

До професійних свят проводились Дні спеціаліста: до Дня 
фармацевтичного працівника – «Фахово про фармацію і фармацевтів» та ін. 

Оновлювалися розділи Web-сайту, зокрема: «Фонди бібліотеки», «Нові 
надходження», «Книжкові видання БДМУ», «Періодичні видання БДМУ», 
«БДМУ – в газетах», «Інформаційні бюлетні». 

У розділі «Електронні сервіси» створено новий електронний сервіс 
«Супровід у «Medline with Full Text (EBSCO)» (надання консультацій щодо 
роботи з повнотекстовою зарубіжною базою даних наукової інформації). 

З урахуванням звернень науковців електронний сервіс «Оформлення та 
перевірка бібліографії» був модифікований у «Оформлення та перевірка 
бібліографії й webліографії». 

 

Впродовж року робота фахівців бібліотеки Вінницького національного 
медичного університету імені М. І. Пирогова була зосереджена на 
інформаційно-пошуковій роботі, підготовці бібліографічних видань, виконанні 
тематичних запитів, електронному інформуванні користувачів. 
Продовжувалось традиційне електронне інформування кафедр університету про 
нові надходження літератури з медицини, хімії та біології до фондів 
Національної бібліотеки України імені В.В.Вернадського та ННМБУ. 
Здійснювалось оперативне інформування про нові можливості пошуку 
необхідної інформації, проведення вебінарів тощо. 

За допомогою «Бібліокур`єра» відбувалось інформування про нові 
надходження до фондів. Всі його випуски надсилаються на кафедри 
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університету та проректору з навчальної роботи. За рік підготовлено 14 номерів 
видання. 

Вийшло нове видання «Мистецтво бути лікарем» в серії «Вчені нашого 
університету» до ювілею професора Л. В. Пипи – завідувача кафедри педіатрії 
факультету підвищення освіти ВНМУ імені М. І. Пирогова. 

Було підготовлено рекомендаційні списки літератури серії «На допомогу 
освітнім програмам»: «Цукровий діабет: проблема сучасності» та «Вакцинація: 
сучасні тенденції». Їх представлено на сайті бібліотеки.  

З новинками навчальної літератури видавництва «Медицина» ознайомив 
буктрейлер «Бібліотека ВНМУ та видавництво «Медицина» - студентам-
медикам». 

 

Інформаційно-бібліографічна робота в науковій бібліотеці ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія» була спрямована, перш за все, на 
якісне інформаційне обслуговування користувачів, використання книжкових 
фондів, допомогу в організації навчального процесу та науково-дослідної 
роботи. 

У рамках групового інформування користувачів впродовж року було 
проведено 18 «Днів кафедр», у т. ч. 2 виїзні: на кафедрі біохімії і медичної хімії 
та військової медицини і медицини катастроф. Вперше в них брали участь і 
працівники та студенти нової кафедри «Фізична реабілітація, спортивна 
медицина і валеологія». 

У 2019 році укладено 2 бібліографічні покажчики: «Біобібліографічний 
покажчик із серії «Золотий фонд ДМА», присвячений ювілею (70-річчю) 
професора кафедри хірургії № 1 В. В. Гапонова» та «Покажчик дисертацій, 
захищених у Дніпропетровській медичній академії та її співробітниками в 
інших закладах (2012-2017 рр)». 

Співробітники бібліотеки долучилися до підготовки наукового видання 
«Професори ДМА». Запити надійшли від 18 кафедр на 81 персоналію. 
Напружена пошукова робота здійснювалась впродовж 6 місяців, було виконано 
близько 200 фактографічних довідок. 

На запит Національної академії наук України було підготовлено 
інформацію про науковців академії для видання «Енциклопедії сучасної 
України». 

Впродовж року виконано близько 12 тисяч бібліографічних довідок. 
З метою представлення результатів наукових та освітніх робіт викладачів 

ДМА у світовому науковому просторі працювали над створенням репозитарію. 
Електронний архів наукових праць за поточний рік поповнився 999 
документами і становить 4499 документів. 
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Крім надання доступу до наукометричних баз даних Scopus та Web of 
Science, бібліотека ДМА отримала платну платформу USMLE-Rx частину 
першу STEP-1. 
 

Фахівці бібліотеки Донецького національного медичного університету 
впродовж 2019 року здійснювали бібліографічне інформування з урахуванням 
різнобічних інформаційних потреб користувачів: задоволення разових запитів, 
інформування про нові надходження, тематичне інформування, індексування 
тем наукових праць викладачів за УДК, віртуальні виставки. Важливою 
складовою частиною довідково-бібліографічного апарату є система каталогів і 
картотек. Паперові та електронні каталоги в бібліотеці відсутні. 

Найбільшу зацікавленість викликали бібліографічні огляди: книжкових 
новинок «Нові надходження для іноземних студентів», «Американські книги – 
переміщеним університетам», «Тиждень нової книги»; тематичні огляди 
«Історія анатомії – шлях до вивчення», «Стоматологія обрала мене», «Фізична 
реабілітація інвалідів» та ін. 

 

З метою формування у студентів вміння орієнтуватись в інформаційному 
середовищі, фахівці бібліотеки КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
провели у листопаді інтегроване практичне заняття з дисципліни «Методологія 
науково-дослідної роботи» на тему «Каталоги: алфавітний, систематичний, 
електронний. Пошук наукової літератури в сучасних каталогах». 

З отриманням доступу до реферативних баз даних Scopus та Web of 
Science особливо актуальними є консультації стосовно структури і специфіки 
наукометричних баз та допомога в реєстрації.  

Інформаційно-аналітична діяльність є невід`ємною частиною професійної 
бібліотечної діяльності. Однією з форм інформаційної роботи є індивідуальний 
інформаційний супровід навчання студентів магістратури та науковців. У 2019 
році виконано понад 800 замовлень щодо відбору літератури, бібліотечно-
бібліографічних довідок. Надавались послуги із визначення індексів УДК 
статей до наукових збірників, журналів, наукових, магістерських робіт. Усього 
надано понад 200 послуг. 

Працівники бібліотеки беруть активну участь в інформаційному 
забезпеченні освітнього процесу та методичної роботи, долучаються до 
підготовки круглих столів, науково-практичних конференцій, педагогічних 
читань, зокрема: Пироговських студентських читань, присвячених темі 
«Сучасні підходи та інноваційні технології в практичній діяльності медичних 
сестер хірургічного відділення», педагогічних читань «Впровадження в освітній 
процес сучасних інформаційно-комунікативних технологій навчання» та ін. 

Підготовлено віртуальні виставки, презентації, відеоматеріали різної 
тематики для соціальних мереж: «Розвиток медицини на Житомирщині», 
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«Крокуючи рідним містом», «Поділись кров`ю», «Аптека живої природи» 
тощо. 

 

Велику увагу приділяють масовому інформуванню читачів у бібліотеці 
Івано-Франківського національного медичного університету. Бібліографи 
інформують науковців та студентів про нові надходження з різних галузей 
знань на Днях інформації, які проводять раз на місяць. Одним з головних 
напрямів інформаційно-бібліографічної діяльності є створення бібліографічних 
покажчиків з актуальних тем. У 2018-2019 рр. підготовлено 8 покажчиків. 

Було проведено 3 бібліографічних огляди на теми: «Роль і місце 
фітотерапії в медицині», «Клінічне обґрунтування використання знімних 
мостоподібних протезів», «Роль медичної сестри на сучасному етапі розвитку 
охорони здоров`я». 

 

Бібліотека ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 
Крупинського» організує та веде довідково-пошуковий апарат, який містить 
систематичний та алфавітний каталоги, фонд довідкової літератури і здійснює 
інформаційно-бібілографічне обслуговування науково-педагогічного колективу 
та студентів. Бібліотека є кваліфікованим посередником між бібліотечним 
фондом, Інтернетом та студентом в плані пошуку інформації для дослідницької 
та навчальної діяльності. 

У 2019 році розпочато створення електронного каталога.  
З метою кращого задоволення потреб і запитів читачів активно 

використовується міжбібліотечний абонемент. 
 

Для забезпечення ефективного доступу до бібліотечних ресурсів у 
бібліотеці Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького проводився комплекс заходів з метою формування у 
користувачів системи знань про бібліотеку: інформаційно-бібліографічне 
обслуговування, лекції-екскурсії, виставкова діяльність. Практика показує, що 
багато користувачів потребують допомоги в пошуку інформації, консультацій з 
оформлення бібліографічного апарату дослідницької роботи, ознайомлення з 
методикою складання списку літератури до наукової роботи згідно з діючим 
державним стандартом. Впродовж року виконано 6 письмових довідок для 
викладачів кафедр ЛНМУ. 

Одним з пріоритетних завдань інформаційно-бібліографічної роботи є 
створення бібліографічних покажчиків, різних за темами і змістом. У 2019 році 
підготовлено до друку друге доповнене видання біобібліографічного покажчика 
«Вільчинський Тадеуш – засновник кафедри фармакогнозії і ботаніки та 
ботанічного саду ЛНМУ імені Данила Галицького», присвяченого 130-й річниці 
від дня його народження.  
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Продовжено роботу над 4 томом «Біобліографічного покажчика наукових 
робіт працівників кафедри онкології та медичної радіології», розпочату 
наприкінці 2018 року. Хронологічні рамки представленого матеріалу з 2007 по 
2016 рр. 

Постійно доповнювались бібліографічними описами про нові друковані 
видання покажчики «Доказова медицина» (680 записів) та «Сімейна медицина» 
(156 записів). 

У 2019 році проводилась робота над укладанням бібліографічного 
покажчика «Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького: погляд крізь віки», присвяченого 235-й річниці від дня заснування 
вишу. Пропоноване видання включає понад 1600 джерел з історії університету. 

10 травня 2019 року було підготовлено велику виставку літератури до 
конференції, привченої проблемі захворювання щитовидної залози. 

У звітному році було надруковано 3 бюлетені, в яких описано 310 
авторефератів, що надійшли до бібліотеки. Вийшло також 2 «Бюлетені нових 
надходжень книг». 

Велика увага приділялась інформаційному обслуговуванню в режимах 
вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) та диференційованого 
обслуговування керівників (ДОК). Проводились Дні інформації. 

Велику увагу приділяли довідково-бібліографічному апарату. Ведеться 4 
читацькі та 6 службових картотек. 

Продовжувалась робота з базою даних «Праці викладачів ЛМНУ імені 
Данила Галицького». Загальна кількість описів монографій, статей та інших 
матеріалів становить понад 11250. Тепер пошук публікацій буде здійснюватись 
за факультетами, кафедрами та прізвищами викладачів. 

 

У бібліотеці Національного медичного університету 
ім. О. О. Богомольця створено певну систему бібліотечно-інформаційного 
забезпечення користувачів, яка реорганізується і змінюється залежно від 
інформаційних потреб і запитів користувачів. У 2019 році робота велася за 
такими напрямами:  

- відбір інформації для систематичної картотеки періодичних видань з 
питань медицини та суспільно-політичної літератури, картотек персоналій, 
наукових праць співробітників університету, навчально-методичної роботи 
вищого навчального закладу, картотеки історії кафедр; 

- відбір інформації для каталогу наукових праць вчених-медиків; 
- виконання всіх видів довідок на замовлення студентів та викладачів з 

питань розвитку вищої освіти в Україні; 
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- консультування щодо оформлення бібліографічних списків літератури з 
питань історії медицини, охорони здоров`я в Україні, гігієни та охорони 
навколишнього середовища тощо; 

- введення аналітичних бібліографічних записів до електронної бази 
«Наукові праці вчених Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця» та ін. 

Співробітниками Національного медичного університету 
ім. О. О. Богомольця розроблено та видано близько 17 підручників, з грифом 
МОЗ України – 9 та МОН України – 5, з грифом МОЗ та МОН України – 3, 47 
навчальних посібників, 1 довідник, 1 словник та 25 інших видань. 

Систематично поповнювались картотеки: «Вчені-медики Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця», «На допомогу навчально-
методичному відділу».  

Здійснювався відбір інформації з питань нанотехнологій та розвитку 
медичної науки в Україні. 
 Для професорсько-викладацького складу було виконано 19 грунтовних 
письмових інформаційно-бібліографічних довідок. 

Продовжувалась робота з відбору інформації для систематичної 
картотеки газетно-журнальних статей наукової та суспільно-політичної 
літератури, а також картотек персоналій, наукових праць співробітників 
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця», навчально-
методичної роботи ВНЗ, картотеки історії кафедр та тематичних картотек: «100 
років Української революції (1917 – 2017 рр.)», «Гендерна рівність – за 
гендерне рівноправ`я. Боротьба проти насильства» тощо. 
- До річниці трагедії на Чорнобильській АЕС видано рекомендаційний 
покажчик літератури: «Чорнобильська катастрофа крізь призму часу. 
Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи». Видання 
підготовлено в паперовому та електронному варіантах. 
- Розпочато роботу над анотованим біобібліографічним словником 
викладачів та співробітників Київського медичного інституту – учасників 
бойових дій у Другій світовій війні (1939 – 1945 рр.) 

Значна увага була приділена розвитку інституційного репозитарію, як 
ресурсу відкритого доступу, систематизації та зберігання в електронному 
вигляді інтелектуальних здобутків спільноти НМУ.  

Розпочалась робота зі створення імідж-каталогу наукових праць вчених-
медиків НМУ. 

Бібліотека забезпечила інформаційний супровід проведення практичного 
семінару «Як успішно опублікувати наукову статтю в журналах міжнародних 
баз даних». 
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Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів є 
пріоритетним напрямом діяльності наукової бібліотеки Національного 
фармацевтичного університету. Одним з напрямів наукової роботи є 
підготовка до видання бібліографічних покажчиків. Було видано 
біобібліографічний покажчик «Дроговоз Світлана Мефодіївна. До 80-річчя від 
дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності» і бібліографічний 
покажчик «Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного 
університету» за 2016 рік, ч. 9.  

Однією з основних форм довідково-бібілографічної роботи є надання 
довідок. Загалом надано понад 45 тисяч довідок. Надавалась консультативна 
допомога щодо оформлення списків використаної літератури до дисертацій на 
предмет відповідності бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015 та до 
навчально-методичних видань на предмет відповідності бібліографічного опису 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

Наповнювалась база даних «Праці співробітників НФаУ» - бібліографічна 
база даних, яка нараховує 46414 бібліографічних записів і містить інформацію 
про всі публікації вчених університету незалежно від їх наявності у фонді 
бібліотеки: монографії, навчальні посібники та підручники, довідники та 
методичні видання, статті з періодичних видань, матеріали конференцій, 
автореферати дисертацій, патенти та інформаційні листи. 

Здійснювалось інформаційне обслуговування за наступними темами: 
фармацевтичне законодавство, соціальна фармація, економіка фармації, 
клінічна фармація, фітотерапія, історія НФаУ. 

З метою формування позитивного іміджу НФаУ та розповсюдження 
інформації про діяльність університету було зібрано інформаційні матеріали за 
темою «Літопис НФаУ: події і факти» (з 2016 по 2019 рр.). 

Серед традиційних форм інформування – створення та оформлення 
різних інформаційних та тематичних виставок, серед яких постійно діючі: 
«Навчальні видання НФаУ англійською мовою», «Історія – скарбниця наших 
діянь…», «На допомогу навчальному процесу (Лекційні матеріали, підручники 
кафедр), «Видання НФаУ з грифом МОЗ України «Національний підручник», 
«Навчальні посібники українських вишів англійською мовою». 

У 2019 році було проведено ряд теоретичних та практичних занять з 
формування інформаційної культури для здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників, що стосувалися таких питань: методики наукового 
пошуку інформації, огляду інформаційних ресурсів на веб-сайті Наукової 
бібліотеки, патентного пошуку, методики складання списку використаної 
літератури згідно ДСТУ, пошуку інформації в зарубіжних базах даних, 
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методики самоархівування та розміщення документів в електронному архіві 
НФаУ. 

 

Науковою бібліотекою Одеського національного медичного 
університету з метою розкриття і збереження інформації було створено 
тематичну картотеку «Історія медицини», до складу якої увійшли матеріали із 
журналів та збірників, доповіді з`їздів і конференцій, 

Впродовж року було організовано та проведено: День спеціаліста-
науковця в рамках Міжнародної наукової конференції студентів та молодих 
вчених «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини»; 5 днів 
інформації; 24 віртуальні виставки. Вийшло 4 анотованих бюлетеня 
авторефератів дисертацій. 

У 2019 році видано 4 нові покажчики: серії «Вчені ювіляри ОНМедУ» 
вийшло 3 біобібліографічних покажчики: «Карпенко Юрій Івановч», «Стоянов 
Олександр Миколайович», «Шнайдер Станіслав Аркадійович» та тематичний 
ретроспективний покажчик «Акушерство», який розпочав нову серію 
«Скарбниця раритетних видань ОНМедУ».  

У 2019 році були складені: тематичні інформаційно-рекомендаційні 
покажчики статей медичної тематики, анотовані переліки авторефератів 
дисертацій, тематичні випуски переліків статей – оглядів наукової літератури. 
Всі вони розміщені на блозі бібліотеки і доступні для користувачів в 
електронному вигляді. 

 

Одним з основних завдань бібліотеки Тернопільського державного 
медичного університету було забезпечення якісного оперативного 
інформаційного та бібліографічного обслуговування користувачів. Новітні 
технології змінюють форми та методи інформаційно-бібліографічної роботи, 
які в свою чергу передбачають використання нових джерел інформації, 
впровадження нових послуг та новітніх бібліотечних технологій. 

Довідково-бібліографічна діяльність бібліотеки включала такі напрями: 
виконання різноманітних довідок за замовленнями користувачів; 
бібліографічне інформування та консультування (у т. ч. у системі ВРІ/ДОК); 
підготовку наочних та віртуальних виставок, переглядів; створення 
бібліографічної продукції: науково-допоміжних та біобібліографічних 
покажчиків, списків літератури; редагування бібліографічних списків, 
посилань; проведення бібліотечно-бібліографічних занять із користувачами. 

Для масового бібліографічного інформування працівники бібліотеки 
створювались бюлетені нових надходжень, організовують стендові виставки, 
віртуальні виставки на сайті університету, публікують дописи в 
університетській газеті «Медична академія». Упродовж 2019 року було 
підготовлено 10 бюлетенів нових надходжень періодичних видань та 4 
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бюлетені нових надходжень книг до бібліотеки, які розсилалися на кафедри 
університету на кафедрах університету.  

Також у 2019 році бібліотека долучилася до роботи з питань наукометрії 
та бібліометрії, здійснення моніторингу наукового потенціалу ТНМУ та 
особистого рейтингу вчених університету в наукометричних базах 
міжнародного рівня (Scopus, Google Scholar). На сайті бібліотеки створено 
інтерактивну сторінку «Бібліометрика ТНМУ». 

Важливим завданням бібліотеки залишалося виконання меморіальної 
функції, яка здійснювалася шляхом створення бібліографічних покажчиків, 
рекомендаційних списків літератури на паперових носіях та в електронній 
формі. Упродовж 2019 року працівниками інформаційно-бібліографічного 
відділу було підготовано 12 рекомендаційних списків літератури. 

 

У 2019 році робота бібліотеки УМСА була спрямована на створення 
інформаційних ресурсів власної генерації, головне місце серед яких посідають 
електронний каталог та депозитарій, їх збільшення і подальше удосконалення 
та надання інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних 
працівників академії та студентів. База даних електронного каталогу 
«Періодичні видання. Статті» містить описи майже всіх журналів, які отримує 
бібліотека (близько 90 назв). Ведеться робота з удосконалення електронного 
каталогу: додаються повні тексти статей або журнали у PDF-форматі та 
посилання на зовнішній ресурс, що робить електронний каталог 
інформативнішим та привабливішим для користувачів і є особливо актуальним 
у зв`язку зі скороченням підписки на періодику. 

Продовжується робота з наповнення інституційного репозитарію, 
створеного з метою забезпечення вільного доступу до освітніх матеріалів та 
результатів наукових досліджень науковців УМСА, підвищення рівня 
цитування їх публікацій. На кінець року репозитарій УМСА нараховував 11000 
матеріалів. Для роботи з ним впродовж року проводилися індивідуальні 
тренінги, консультації користувачів з розміщення та пошуку матеріалів. 

Власним інформаційним ресурсом, який вже став традиційним, є 
щоквартальні списки нових надходжень літератури – 4 випуски на рік, які 
доповнюються віртуальним переглядом під назвою «Новинки книжкового світу 
бібліотеки УМСА» – 5 випусків на рік. 

Підготовлені покажчики «Ювіляри - 2019» та «Раритетні видання фонду 
бібліотеки УМСА. Вип. 1», віртуальний покажчик у межах довгострокового 
проєкту до сторічного ювілею академії «УМСА – 100! Бібліозанурення в 
історію Академії», який висвітлює наукові досягнення та успіхи визначних 
учених: стоматологів, медиків, хіміків, фізиків, фізіологів академії.  
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Поповнюється база даних мережевих локальних документів «Матеріали 
для студентів», оновлюються бази даних для віддалених користувачів: 
«Цифрова періодика», «Ресурси віддаленого доступу», «Забезпеченість 
навчальною літературою» та ін. Наразі бібліотека має 16 власних баз даних. 

Щодня готується і відсилається керівництву академії «Дайджест новин», 
що містить добірку новин із сайтів Верховної Ради України, Президента 
України, Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства освіти і науки 
України, обласної державної адміністрації, обласного Департаменту охорони 
здоров`я. 

Групове інформування здійснюється під час проведення віртуальних днів 
інформації. Проведено 3 Дні кафедри та 3 семінари-практикуми для аспірантів: 
«Бібліотека – портал у науковий простір», «Методологія наукових досліджень: 
пошук інформації та використання наукометричних баз даних Scopus і Web of 
Science та робота з репозитарієм УМСА», «Сучасна бібліотека академії – 
ресурси та можливості для забезпечення навчального процесу» для бакалаврів 
медколеджу). 

Проведено 5 бесід у межах методичних занять з підвищення 
інформаційно-бібліографічної грамотності: «Вебресурс бібліотеки та пошукові 
бази власної генерації – Електронний каталог та репозитарій», «DOI – 
цифровий ідентифікатор об`єкту», «Міжнародні стилі цитування» тощо. 

Ведеться робота з інформаційно-аналітичною системою «Бібліометрика 
української науки». 

За 2019 рік підготовлено та проведено 7 тематичних бібліографічних 
оглядів та презентацій у межах запланованих заходів, зокрема: «Історія одного 
вченого, історія однієї книги» («Атлас анатомии человека» професора 
В. П. Воробйова), «Зірка Мойсея Фабриканта» (до 155-річчя з дня його 
народження), «Класичний і народний лікар» (до 275-річчя з дня народження 
Н. М. Амбодика-Максимовича – українського вченого енциклопедична з 
Полтавщини), «Бібліотечний простір для студентської молоді» та ін. 

 

Фахівці бібліотека Харківської медичної академії післядипломної 
освіти використовують різні методи інформаційно-бібліографічної діяльності. 
Читачам надаються консультації з основ і методики пошуку необхідної 
інформації, роботи з базами даних та документами на електронних носіях, 
виконуються усні запити тематичного та фактографічного характеру. Окремо 
надавались віртуальні довідки, здійснювалась електронна доставка документів. 
Проводився багатоаспектний пошук, відбір наукової інформації за тематикою 
досліджень науковців. 

Постійно оновлювалася повнотекстова база періодичних видань з 
відкритим доступом та зведений каталог періодичних видань закладів вищої 
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освіти м. Харкова. Важливим напрямом роботи було якісне формування 
електронної бази даних «Електронна картотека статей» та «Праці 
співробітників ХМАПО». 

З червня 2019 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 
Україи від 06.11.2018 р. № 1213 у межах національної передплати бібліотека 
отримала доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. 
Користувачі звертаються із запитами щодо показників цитування власних та 
інших робіт, індексів цитування журналів. 

Компанія Web of Science регулярно проводить вебінари по роботі з 
платформою. У жовтні 2019 року відбувся семінар на тему «Можливості 
платформи Web of Science для наукової діяльності», де ознайомили слухачів з 
основними циклами наукової діяльності, способами підготовки матеріалу до 
наукової статті та ін. 

Науковці мали можливість перевірити свої роботи через антиплагіатну 
систему Plagiat.pl. 

 

Наукова медична бібліотека Черкаської медичної академії 
піклувалась про розширення активної читацької аудиторії. Фахівці бібліотеки 
створювали презентації, бібліографічні огляди, що були представлені на Днях 
інформації та Днях фахівця. Впродовж року проведено 11 заходів. Організовано 
4 огляди. Для кращого розкриття книжкового фонду було представлено 12 
тематичних книжкових виставок. Особливим попитом користувалась виставка 
«Військова медицина» зокрема такі розділи: «Становлення та розвиток 
військової медицини в Україні», «Реабілітаційна допомога військовим». Для 
медичних сестер та акушерок було організовано виставку «Медсестри та 
акушерки на варті здоров`я». 

Дієвою формою оперативного інформаційного обслуговування є 
презентації нових надходжень, бібліографічні огляди літератури, які 
проводяться як в електронному, так і в традиційному вигляді. 

Впродовж року підготовлено та розповсюджено 15 рекомендаційних 
списків літератури різної тематики.  

Для оперативності та зручності інформування читачів бібліотеки активно 
використовувалось дистанційне обслуговування. Виконувались тематичні 
запити, надсилались статті з періодичних видань тощо. 

 

КОРПОРАТИВНА СПІВПРАЦЯ 
 

Важливою є корпоративна співпраця між бібліотеками мережі для 
створення спільного потужного інформаційного банку даних. У 2019 році 
здійснювалося опрацювання періодичних видань у такому обсязі: 
 ВДНЗ «Буковинський ДМУ» – 7 назв; 



    

52 
 

 Вінницького НМУ імені М.І.Пирогова – 15 назв; 
 ДЗ «Дніпропетровської медичної академії МОЗУ» – 3 назви; 
 КВНЗ "Житомирський медичний інститут" Житомирської обласної ради – 

4 назви; 
 Запорізького ДМУ – 11 назв; 
 Львівського НМУ імені Данила Галицького – 4 назви;  
 Національного фармацевтичного  університету, м. Харків – 12 назв; 
 Одеського НМУ – 5 назв; 
 Тернопільського НМУ імені І. Я. Горбачевського – 12 назв;  
 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава – 23 

назви; 
 Харківського НМУ – 17 назв; 
 Черкаської медичної академії – 4 назви; 
 ННМБУ – 124 назви. 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Кожна з бібліотек вищих навчальних закладів України 3-4 рівнів 
акредитації здійснює культурно-освітню роботу з метою формування 
громадянського, правового, національно-патріотичного, етичного, естетичного, 
екологічного виховання. З цією метою використовують різні форми та методи: 
розгорнуті книжкові та віртуальні виставки, бібліографічні огляди, тематичні 
перегляди, наукові читання, літературні години, розгорнуті презентації, 
пізнавальні лекції, творчі зустрічі, цікаві екскурсії тощо. 

Головною метою соціокультурної діяльності працівники бібліотек 
вважають виховання у сучасної молоді почуття патріотизму, гуманізму, 
толерантності, поваги до традицій, збереження української культури. До 
виконання такої важливої місії бібліотечні працівники підходять творчо і 
нестандартно, створюють атмосферу затишку і комфорту для своїх читачів. 

Сьогодні бібліотека – це не тільки центр наукової інформації, освіти та 
науки, але й привабливий центр духовного розвитку, культури та дозвілля. 

 

РЕЗЮМЕ 
 

В короткому аналітичному огляді неможливо розкрити повну картину 
багатоаспектної роботи наукових бібліотек вищих медичних навчальних 
закладів 3-4 рівнів акредитації. Всі бібліотеки показали високий рівень роботи. 
Хотілося б наголосити на важливості функціонування медичних бібліотек для 
якісного, оперативного інформаційного забезпечення медичної освіти і науки.  

Особливою популярністю сьогодні користуються Вебсайти бібліотек, їх 
сторінки у соціальних мережах, де представлено актуальну цікаву інформацію 
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про події з життя бібліотек, широкий спектр їх послуг, публікації про важливі 
наукові події, соціокультурні заходи тощо. Такі засоби комунікації з 
користувачами сприяють підвищенню позитивного іміджу бібліотек. 

Медична і бібліотечна спільнота щиро вітає працівників бібліотек-
ювілярів 2019 року: ВДНЗ «Буковинський ДМУ» (м. Чернівці), Вінницького 
НМУ імені М.І.Пирогова, Української медичної стоматологічної академії та 
бажає нових професійних здобутків і гідного поціновування вашої невтомної 
роботи. 

У 2020 році цілий ряд наукових бібліотек вищих медичних навчальних 
закладів України святкуватиме ювілеї: Дніпропетровської медичної академії 
МОЗ України, Івано-Франківського національного медичного університету, 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького,  
Харківського національного медичного університету. 

Запрошуємо активно ділитися інформацією про усі важливі події, що 
відбуваються у бібліотеках, а також фотографіями, надсилаючи інформацію до 
Національної наукової медичної бібліотеки України для наповнення розділу 
методичної служби на Webcайті. Це наша спільна справа – популяризувати 
діяльність медичних книгозбірень та зацікавити якомога ширше коло 
користувачів. Пам`ятаймо, історію наших бібліотек творимо ми! 
 

Кірішева Олена Миколаївна 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ 
НАМН ТА МОЗ УКРАЇНИ 

 
 

Аналітичний огляд роботи бібліотек НДІ за 2019 рік представляє основні 
досягнення і проблеми в роботі кожної бібліотеки за її річним звітом.  

Результативність науково-дослідних робіт інститутів великою мірою 
залежить від якості бібліотечно-інформаційного супроводу наукового процесу. 
Діяльність бібліотек спрямована на забезпечення наукових досліджень, 
сприяння впровадженню наукових досягнень в практику охорони здоров’я, 
поширенню результатів науково-дослідних робіт.  

У 2019 році в Україні діяло 37 бібліотек науково-дослідних установ 
системи НАМН та МОЗ України. До послуг бібліотек цього року звернулось 
понад 15 тисяч користувачів.  

У всіх бібліотеках важливим напрямом інформаційної роботи є 
розширення спектру бібліотечних послуг, які б відповідали вимогам часу та 
рівню розвитку сучасних технологій.  

Основним у роботі бібліотек, традиційно, залишається максимально 
повне оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів, 
накопичення та збереження інформаційних ресурсів на різних носіях. 

Працівники всіх бібліотек активно долучались до організації і проведення 
науково-практичних конференцій та інших заходів своєї установи, надаючи 
наукову і довідково-бібліографічну інформацію, організовуючи книжкові 
виставки, огляди новинок. Кожна бібліотека, виходячи із своїх можливостей, 
докладала максимум зусиль для задоволення читацьких запитів.  

Комплектування фондів бібліотек науково-дослідних інститутів в 
основному полягало у передплаті найнеобхідніших періодичних видань за 
профілем інституту та пошуку альтернативних джерел комплектування: 
подарунків, матеріалів наукових конференцій, з’їздів, обміну між бібліотеками 
споріднених установ. Національна наукова медична бібліотека України вже 
багато років поспіль має можливість безкоштовно передавати бібліотекам 
мережі медичну літературу та періодику. Інформацію про ці видання можна 
замовити особисто (для бібліотек Києва), або електронною поштою на адресу 
відділу організаційної та науково-методичної роботи medlibinfo@gmail.com. 
Оплату доставки «Новою поштою» чи іншим перевізником здійснює 
бібліотека-отримувач. Крім того, Національна наукова медична бібліотека 
України на своєму сайті в розділі «Каталог інформаційних ресурсів» за 
посиланням: http://library.gov.ua/svitovi-e-resursy/, пропонує доступ до 
електронної бази даних EBSCO з питань охорони здоров’я, медицини та 
суміжних дисциплін.  

mailto:medlibinfo@gmail.com
http://library.gov.ua/svitovi-e-resursy/
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Бібліотеками здійснюється обробка та науковий аналіз нової інформації, 
вибіркове тематичне інформування спеціалістів, вони беруть участь у 
підготовці до друку наукових видань. Забезпечення інформаційних запитів 
користувачів здійснюється як власними ресурсами, так і запозиченими. Всі, за 
наявності комп’ютерів та Інтернету, надають доступ до віддалених баз даних.
  

Наукова медична бібліотека ДУ «Інститут гематології та 
трансфузіології НАМН» (м. Київ). Станом на 01.01.2020 року у бібліотеці за 
єдиним реєстраційним обліком налічувалось 326 читачів, фонд бібліотеки 
становить 32 148 примірників, читачам видано 5 120 примірників друкованих 
видань. У звітному році проводилась велика робота з книжковим фондом, 
інвентарними книгами, картотекою періодики, читацькою заборгованістю. 
У фонд бібліотеки було повернуто багато друкованих видань, які знаходились у 
користувачів на руках.  

У бібліотеці постійно діють виставки наукових праць співробітників та 
нових надходжень, оформлено стенд «Наукові праці співробітників інституту». 
В рамках проведення ХІІІ Всеукраїнського фестивалю науки в бібліотеці було 
розгорнуто виставку наукових робіт співробітників установи «ХІІІ 
Всеукраїнському фестивалю науки присвячується». 

Традиційною формою пропаганди нових надходжень до бібліотеки є 
проведення «Днів інформації». У 2019 році було проведено 2 «Дні інформації». 
Обслуговування читачів здійснювалося у традиційних режимах: вибірковому, 
тематичному, режимі «запит-відповідь». 

З метою підвищення кваліфікації, завідувачка бібліотеки відвідує 
семінари та лекції з фахових питань, що їх організовує та проводить ННМБУ, 
звертається за консультаціями до фахівців, отримуючи рекомендації та 
методичну допомогу.    

 

ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України» (м. Київ). Наукові дослідження колективу Інституту в 2019 році були 
спрямовані на вирішення проблем запобігання забрудненню навколишнього 
середовища та зміцнення здоров’я населення країни, що є запорукою 
забезпечення розбудови системи громадського здоров'я в Україні. 
Комплектування фонду бібліотеки Інституту здійснювалось із врахуванням 
тематики основних робіт, які виконувалися впродовж 2019 року. За рік фонди 
бібліотеки поповнювалися виданнями Інституту: збірниками тез конференцій, 
монографіями, періодичними виданнями. Співробітники Інституту 
публікуються у вітчизняних та закордонних журналах, збірниках, матеріалах 
конференцій. Бібліотека надавала активну допомогу фахівцям Інституту у 
написанні статей та виступів. Впродовж року до дирекції та лабораторій 
Інституту зверталося телебачення, радіо, брали інтерв'ю на різні теми з питань 
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екології та громадського здоров'я, гігієни школярів. Для цього періодично 
використовувалась читальна зала бібліотеки. 

За 2019 рік книговидача бібліотеки становила 4 093 одиниці, фонд 
складав 47 593 документів, за єдиною картотекою налічувалось 547 читачів. 
Бібліотека в 2019 році брала участь у підготовці матеріалів до конференції 
молодих вчених (П'ятнадцяті Марзєєвські читання), яка відбулась 17-18 жовтня 
2019 року. Вийшла збірка тез доповідей (вип. 19). Ця науково-практична 
конференція мала за мету ознайомити зі своїми здобутками, поділитись 
знаннями і досвідом наукової та практичної роботи у різних галузях гігієнічної 
науки та охорони громадського здоров'я.   

Інститутом вже п'ятий рік випускається збірник «Актуальні питання 
захисту довкілля та здоров'я населення України» (результати наукових 
розробок). Наукові дослідження фахівців Інституту спрямовані на реалізацію 
завдань, визначених основними напрямами наукової діяльності, як 
першочергові для збереження здоров'я народу України.  

Протягом 2019 року бібліотекою підбирались матеріали до збірника 
наукових праць "Гігієна населених місць" (випуск 69) та для написання статей 
до журналу "Довкілля та здоров'я", інших періодичних видань. Бібліотекою 
надавалася допомога у складанні працівниками Інституту відповідей на запити 
НАМН України, Міністерства охорони здоров'я України, Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради України. 

 

Наукова бібліотека ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин 
ім. В. П. Комісаренка НАМН України» (м. Київ).      

На базі Інституту організовано кафедру ендокринології Національної 
медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, де 
впродовж року проходять навчання лікарі з усіх областей України. В 2019 році 
на кафедрі було проведено 10 планових циклів, зокрема: передатестаційний 
цикл за фахом «Ендокринологія», «Дитяча ендокринологія» та ін. 

Крім того, в клінічних підрозділах та лабораторіях Інституту 
функціонують профільні курси інформації та стажування лікарів на робочих 
місцях. З метою підвищення фахової кваліфікації лікарів-ендокринологів 
України проведено 2 науково-практичні конференції з питань сучасної 
теоретичної та клінічної ендокринології. У роботі цих конференцій взяли 
участь понад 1200 ендокринологів з різних областей України. Бібліотека 
обслуговувала лікарів, курсантів та аспірантів Інституту та користувачів з 
інших міст України і установ м. Києва, які щорічно проходять курси 
підвищення кваліфікації або стажування на базі Інституту. Вони дуже активно 
використовують фонди бібліотеки. Започатковано новий вид онлайн 
інформування читачів. Співробітниками бібліотеки було розроблено і 
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запропоновано читачам анкету з запитаннями пріоритетних напрямів у роботі 
кожного наукового працівника. Книговидача бібліотеки у 2019 році у 
порівнянні з 2018 роком збільшилась на 491 прим.  

Завдяки професору Бжоку Ю. М. бібліотека має доступ до медичних баз 
даних Pub Med, Labs eLibrary.ru. Створено електронну версію картотеки, у якій 
відображено усі зібрані матеріали.  

 

Бібліотека НДІ епідеміології та гігієни Львівського національного 
медичного університету ім. Данила Галицького вирішує свою головну мету: 
збільшити відкритість і доступність фондів, активізувати використання їх 
потенціалу користувачем, забезпечити інтенсивний розвиток інформаційного 
сервісу користувачів та підвищити якість і комфортність обслуговування. 

В 2019 році бібліотеці було надано нове приміщення, де розпочато 
ремонт. Проєктом передбачено облаштування 2 читальних залів з IT–
простором, відкритого сховища для користувачів, робочих кімнат для 
працівників, кімнату для оцифрування книжкового фонду та комп’ютерної 
техніки.  

На початок 2020 року фонд наукової бібліотеки становив 14 118 
примірників, куди входять: передплачені періодичні видання, енциклопедії, 
дисертації, автореферати дисертацій, зібрання праць вітчизняних та зарубіжних 
медиків, мікробіологів та ін. Фонд бібліотеки поповнюється монографіями, 
матеріалами досліджень з питань медицини, епідеміології, гігієни, екології 
довкілля. 

У науково-дослідному інституті епідеміології та гігієни Львівського 
національного медичного університету ім. Данила Галицького розпочалася 
реалізація проєкту «Вдячна пам'ять нащадків». Мета проєкту полягає в 
збереженні наукової спадщини вчених, що є носієм безцінної інформації. У 
зв’язку з цим, в бібліотеці започатковано новий напрям роботи – музейна 
діяльність, націлена на зміну її позиціонування та пошуку шляхів 
переформатування. 

 

ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної 
безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України» (м. Київ) у 2019 році 
визнано найкращим підприємством України та лідером у галузі природничих 
наук.  

Основні напрями діяльності Центру враховувалися в роботі 
інформаційного обслуговування читачів. Впродовж 2019 року були виконані 
тематичні добірки літератури за матеріалами журнальних та книжкових статей; 
бібліографічні електронні довідки, поповнювалась тематична картотека 
нормативних документів.         
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Наукова бібліотека комплектувала фонд через такі джерела придбання 
літератури, як: «Юнівест Медіа», ТОВ «Періодика», «Преса», «Меркурій 
Експрес», «Фармакопейний центр», «Гуманітарний центр», видавництво 
«Моріон». Наукова бібліотека отримує журнал «Український журнал сучасних 
проблем токсикології», видаваний Науковим центром спільно з Проблемною 
комісією МОЗ та НАМН України «Токсикологія».   

Літературу далекого зарубіжжя придбано через ТОВ «Періодика». У 2019 
році придбано примірники ISO англійською мовою для лабораторії аналітичної 
токсикології, та електронна версія книги «RIOT CONTROL AGENTS: ISSUES 
IN TOXICOLOGY» для лабораторії прикладної токсикології.     

Замовлення на відсутню у фонді бібліотеки літературу виконувались за 
допомогою Національної наукової медичної бібліотеки України, НБУ 
ім. В. І. Вернадського, інших бібліотек.     

 

До 90-річчя ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії 
ім. В. Т. Зайцева НАМН України" (м. Харків) бібліотека оформила ювілейний 
альбом "90 років бібліотеці ДУ "ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМН України" за 
рахунок власних коштів. Постійно підтримуються ділові зв'язки та 
здійснюється безкоштовний обмін друкованими виданнями з іншими 
бібліотеками: ХДНБ ім. В. Г. Короленка, КЗОЗ "Харківська наукова медична 
бібліотека", НБ Львівського національного медичного університету 
ім. Д. Галицького, ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НБ Національного медичного 
університету ім. О. О. Богомольця.  

Документальний фонд бібліотеки складає 28 959 примірників. На кінець 
звітного року всього обслуговано 689 користувачів, видано 19 752 документи. 

Своєчасно здійснювався індивідуальний та сумарний облік, технічна 
обробка видань, аналітичний розпис статей. Каталоги: абетковий, 
систематичний, предметний та картотеки: наукових праць співробітників 
інституту, авторефератів дисертацій, персоналій, періодичних видань, 
іноземних монографій мовою оригіналів за звітний період поповнилися 3 936 
бібліографічними описами: предметизація статей періодичних видань – 3 245 
карток, складання описів на книги та автореферати дисертацій – 235 карток, 
праці співробітників - 432 картки; описи на документи зі "Збірника 
нормативно-директивних документів з охорони праці" - 24 картки. Обсяг 
власних бібліографічних баз даних довідково-бібліографічного апарату 
бібліотеки складає 316 400 карток. Найбільш різноаспектний каталог – 
предметний, який більш детально розкриває фонди бібліотеки, тому йому 
приділяється багато уваги. Він постійно редагується: введено 17 підрубрик 
систематичного каталогу, відредаговано 23 рубрики предметного каталогу; 
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вливаються бібліографічні картки на нові надходження, відредаговано 
картотеку іноземних монографій мовою оригіналів.  

Було надано бібліографічну допомогу в формуванні та складанні списків 
використаної та рекомендованої літератури до кожного розділу учбового 
посібника "Невідкладна хірургія: підручник/ за ред. В. В. Бойка, В. М. Лісового. 
- Харків, 2019" та проведено редагування списків літератури до глав учбового 
посібника "Курс лекций по клинической хирургии. Часть 1. Общие вопросы в 
хирургии под ред. В. В. Бойка, В. Н. Лесового. - Харьков, 2019" для кафедри 
хірургії № 1 ХНМУ. До Міжнародного дня прав людини проведено День 
інформації "Людина, медицина і право", складено інформаційний бюлетень 
"Медицина і право", який постійно поповнюється новими виданнями. Для 
вчених-медиків поповнюються новими матеріалами папки "На допомогу 
науковому співробітникові" та "Медицина і Інтернет", де збираються 
вебліографічні дані. 

 

Наукова бібліотека ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва 
НАМН України», як структурний підрозділ установи, свою роботу спрямовує 
на найбільш повне інформаційне забезпечення наукових досліджень, що 
проводяться в інституті.  

Книжковий фонд бібліотеки становить 58 626 одиниць документів. В 
2019 році до бібліотеки надійшло 257 примірників нової літератури. На 2020 
рік бібліотека передплатила 30 найменувань, з них 25 журналів і 5 газет. 

З 2011 року проводиться робота по створенню предметної картотеки 
журнальних статей з питань гігієні праці і професійним захворюванням. 
Бібліотека інституту проводить роботу з підготовки тематичних добірок за 
напрямками наукових досліджень. У тому числі були підготовлені добірки: 
«Охорона праці і техніка безпеки на підприємстві», «Протипожежна безпека в 
медичних установах», «Проблема водопостачання в польових умовах», «Гігієна 
праці у 19 столітті».  

Здійснюється індексація статей науковців інституту за УДК, складання 
пристатейної та прикнижкової бібліографії та окремих бібліографічних 
покажчиків. 

В своїй роботі, особливо для інформаційного пошуку з нових наукових 
напрямків, бібліотека широко використовує сучасні інформаційні ресурси, в 
тому числі комп’ютерні технології та Інтернет.  

Для приведення у відповідність до міжнародних стандартів видання 
Інституту «Український журнал з проблем медицини праці» бібліотекою у 2019 
році розпочато роботу по отриманню матеріалам журналу цифрового 
ідентифікатора DOI в міжнародному агентстві CrossRef. 
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ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН 
України» (м. Харків) у 2020-му році відзначатиме 100-річчя з дня заснування. 
Бібліотека бере активну участь в підготовці матеріалів до цієї дати.  

У 2019 році робота бібліотеки була спрямована на оперативне, 
максимально повне задоволення запитів і потреб користувачів.  

Книжковий фонд станом на 01.01.2020 р. налічував 44 257 примірників 
книг та журналів. Бібліотека здійснює сумарний облік книжкового фонду і має 
3 каталоги: алфавітний, систематичний та предметний, а також картотеки: 
праць співробітників інституту з дня заснування, періодичних видань та 
картотека авторефератів дисертацій. Як і в попередні роки, передплату на 2020 
рік бібліотека зробила коштом благодійної організації Харківського 
Регіонального Протиракового Фонду. Всього було передплачено 9 журналів, з 
них 7 - вітчизняних, 2 - російських, 2 найменування газет.  

За єдиним реєстраційним обліком зареєстровано 270 користувачів. 
Книговидача документів складає 16 544, відвідувань – 10 720. Крім постійних 
користувачів, кафедр онкології та радіології Медичного університету, двох 
кафедр рентгенології Академії післядипломної освіти, бібліотека обслуговує 
практикуючих лікарів, наукових співробітників та студентів міста. Науковим 
співробітникам надається інформація про надходження літератури за їх 
науковими темами. 

 

Робота бібліотеки ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології 
НАМН України" (м. Харків) спрямована на максимальне забезпечення потреб 
користувачів необхідною інформацією, накопичення та зберігання 
документальних ресурсів, формування повнотекстових та поповнення 
бібліографічних баз даних, розвиток корпоративних зв’язків, подальше 
удосконалення форм і методів роботи.  

Комплектування довідково-інформаційного фонду здійснювалось 
відповідно до профілю та плану Інституту. Передплачували 5 медичних 
періодичних видань: 4 журнали України та 1 - РФ. Формою обліку літератури 
були інвентарні книги, картотеки обліку журналів та газет. Нові видання 
своєчасно оброблялись, аналітично розписувались та включались в ДПА. 
Надруковані картки до алфавітного каталогу, розпис статей з медичної 
періодики, картотеки праць співробітників інституту включено до каталогів та 
картотек.  

Фонд бібліотеки на 01.01.2020 р. налічував 34 478 примірника. Протягом 
року надійшло 56 вітчизняних журналів. За рік було обслуговано 313 
користувачів, з них: наукових співробітників та наукових керівників - 96, 
організаторів охорони здоров'я - 16, професорського-викладацького складу - 14, 
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лікарів - 61, середнього медичного персоналу - 50, інших - 76. За рік кількість 
відвідувань становила 1781.  

За минулий рік було виконано 9 усних тематичних бібліографічних 
довідок, організовано виставку нових інформаційних матеріалів "Інформаційні 
видання". На виставці всього експонується 55 видань українською, російською 
та англійською мовами. 

 

Бібліотека ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка 
А. П. Ромоданова НАМН України» (м. Київ) продовжує зберігати давні 
традиції порадника і помічника в повсякденній, надзвичайно відповідальній і 
складній роботі лікаря. Діяльність наукової бібліотеки тісно пов’язана з 
науковою частиною, науково-організаційним відділом, відділом міжнародних 
зв’язків та іншими підрозділами Інституту. Співробітники бібліотеки беруть 
участь у виконанні всіх науково-дослідних тем, що розробляються і 
затверджуються Вченою Радою Інституту.  

На 01.01.2020 року фонд наукової бібліотеки нараховував 82 103 
примірники. Впродовж року обслужено 1 858 користувачів, за єдиним 
реєстраційним обліком – 1 003. Передплату періодичних видань бібліотека 
здійснила на 28 українських і три російських періодичних видань. Отримувала  
бібліотека також один іноземний журнал «World Neurosurgery».  

Наукова бібліотека продовжувала обслуговувати всі категорії 
співробітників Інституту, співробітників кафедри нейрохірургії, що працює на 
базі Інституту, Національної медичної академії післядипломної освіти 
ім. П. Л. Шупика, курсантів, які проходять курси підвищення кваліфікації з 
питань нейрохірургії, аспірантів очного та заочного циклів, клінічних 
ординаторів, інтернів. 

Співробітники бібліотеки надавали допомогу науковцям у використанні 
Ванкуверського стилю при складанні списків використаної літератури.  

Науковці Інституту брали участь у конференції нейрохірургів України 13-
15 березня у Буковелі, готували доповіді та тези з питань нейроофтальмології 
до міжнародної науково-практичної конференції OPHTHALMIK HUB, що 
відбулася 15-16 березня у м. Києві. Також готували доповіді до 8-го 
Міжнародного медичного конгресу, що відбувся 17-19 квітня у м. Києві.  

Наукові співробітники брали участь у міжнародних конгресах та з’їздах, 
що відбувалися за кордоном: 18-а Конференція по стереотаксичній та 
функціональній нейрохірургії, 24-27 червня Нью-Йорк США; 9-12 вересня - 
Міжнародний конгрес нейрохірургів у Пекіні; 24-28 вересня - Європейський 
нейрохірургічний конгрес у Дубліні.  
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Зі словами подяки колективу бібліотеки за плідну роботу на вченій Раді 
Інституту виступив професор Лисяний М. І. Також були слова подяки від 
професора Вербової Л. М. та доктора медичних наук Третяка І. Б. 

Завідувач бібліотеки постійно бере участь у роботі всіх нарад, семінарів 
та інших заходів, що відбуваються на базі ННМБУ.  

 

Головним напрямом діяльності бібліотеки ДУ «Інститут охорони 
здоров’я дітей та підлітків НАМН» (м. Харків) у 2019 році було повне та 
оперативне задоволення потреб і запитів користувачів різних категорій, 
удосконалення форм і методів інформаційного забезпечення медичної науки в 
галузі охорони здоров’я дітей та підлітків.  

Значне місце приділялось пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань, 
довідково-бібліографічному обслуговуванню наукових співробітників 
Інституту. Цей напрям роботи бібліотеки передбачає виконання всіх видів 
інформаційних довідок в режимі запит-відповідь з використанням довідково-
інформаційного фонду інституту. 

Впродовж року активно поповнювався та використовувався довідково-
пошуковий апарат, введено 9 нових рубрик. Великим попитом у наукових 
співробітників користується предметний каталог, який дозволяє здійснювати 
пошук документів з провідних наукових тематик інституту.  

У 2019 році кількість користувачів за єдиною реєстрацією становила 300 
осіб. Фонд бібліотеки на 01.01.2020 р. складав 52 530 примірників. Всього за 
рік бібліотеку відвідали 1 324 рази.  

Працівники бібліотеки здійснювали пропаганду медичної книги, нових 
надходжень періодичних видань, авторефератів дисертацій та ін. Особливий 
інтерес серед науковців Інституту та інших користувачів викликає постійно 
діюча виставка «Наукова продукція інституту», експозиція якої поповнюється 
новими монографіями, тезами, збірниками наукових праць, авторефератів 
дисертацій та ін. 

 

Бібліотека ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 
О. С. Коломійченка НАМН України» (м. Київ) інформаційно-бібліотечне 
обслуговування користувачів здійснювала як із застосуванням комп’ютерних 
технологій, так і традиційними формами: виставки нових надходжень, 
тематичні виставки, усне повідомлення по телефону. Важливим напрямом 
роботи було виконання тематичних довідок, забезпечення користувачів 
необхідною інформацією. 

Впродовж багатьох років Інститут отоларингології організовує та 
проводить з’їзди, симпозіуми, науково-практичні конференції з участю 
провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців. Бібліотека бере активну участь 
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у доборі інформації для підготовки наукових працівників Інституту до 
виступів, написання статей, наукових робіт тощо.  

Матеріали наукових заходів зберігаються в бібліотеці Інституту та 
передаються Національній науковій медичній бібліотеці України в журнальних 
варіантах.  

Застосування комп’ютерних технологій розширило можливості 
бібліотеки у наданні доступу до інформації, видачі її в постійне користування, 
шляхом виведення на монітор комп’ютера.  

В 2019 році фонд бібліотеки збільшився і налічує 43 620 примірників 
друкованих видань.  

На 2020 рік передплачено 28 періодичних видань України, в тому числі 1 
міжнародний науково-практичний журнал «Оториноларингологія. Восточная 
Европа». Професорський склад Інституту індивідуально передплачує профільні 
журнали, такі як Laryngoscope (USA), Otology & Neurotology (USA), 
International Journal of Audiology (USA), ENT & Audiology News 
(Великобританія) та деякі інші і протягом багатьох років поповнюють фонд 
бібліотеки. 

 

Основні напрями роботи наукової бібліотеки ДУ «Інститут очних 
хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України» (м. Одеса) – 
формування єдиного інформаційного поля задля підвищення якості 
інформаційного обслуговування та наукової діяльності Інституту, поповнення 
фонду документами, в т. ч. і на електронних носіях. робота з персональною і 
обліковою документацією. 

Бібліотека здійснювала обслуговування інтернів, клінічних ординаторів, 
аспірантів, наукових працівників - співробітників інституту та ін., організовано 
доступ до віддалених бібліотечних ресурсів. 

На початок 2020 року загальний бібліотечний фонд нараховував понад 50 
тис. одиниць зберігання, збільшилась кількість користувачів, відвідувань та 
документовидачі. 

 

Основним завданням роботи наукової бібліотеки ДУ "Інститут 
патології крові та трансфузійної медицини НАМН України" (м. Львів) є 
бібліотечно-інформаційне забезпечення планових науково-дослідних робіт 
інституту, дисертаційних робіт наукових співробітників та працівників 
практичних підрозділів. Робота бібліотеки, як і всіх медичних бібліотек 
України здійснювалась на основі вимог чинного законодавства України, що 
регулює роботу бібліотек.    

Основні напрями наукової діяльності Інституту наступні: вивчення 
морфологічних, імунологічних і генетичних особливостей кровотворення, 
розладів його регуляції в нормі та при захворюваннях системи крові, розробка 
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нових методів їх профілактики; лікування і реабілітації; епідеміологічний 
моніторинг;  діагностика і лікування порушень системи крові; створення нових 
інфузійно-трансфузійних засобів, в тому числі гемостатичної дії, з донорської 
крові та її компонентів, плазмозамінних засобів, та ін.    

В інституті функціонують також клінічні підрозділи.  
Бібліотека забезпечує бібліографічною інформацією та літературою з 

питань гематології та трансфузіології всі напрямки роботи Інституту.  
Крім працівників Інституту користувачами є також лікарі та середній 

медичний персонал інших медичних установ, студенти, курсанти кафедри 
гематології та трансфузіології ЛДМУ ім. Данила Галицького. Впродовж 2019 
року проводилась робота із інформаційного забезпечення 7 наукових тем, 
кандидатських та докторських робіт.  

Фонд бібліотеки станом на 01.01.2020 р. налічував 12 555 примірників. 
Кількість користувачів за єдиною реєстрацією – 208, книговидача впродовж 
2019 року – 970 примірників.  

Інформаційна робота проводиться спільно з відділом науково-
організаційної та патентно-ліцензійної роботи. Бібліотека співпрацює також з 
колишнім доцентом кафедри фізіології Львівського державного інституту 
фізкультури Панишко Ю. М., який пише спогади про своїх вчителів, відомих 
вчених, лікарів. Зокрема, у цьому році було підготовлено довідку: "Список 
дисертацій під керівництвом професора Качоровського Б. В."  

Особлива увага приділяється підбору релевантної інформації науковим 
співробітникам, які працюють над науковими темами, та диссертантам, для 
успішного виконання їх робіт.  

Систематично оформлюються виставки літератури: до ювілеїв відомих 
вчених-медиків, книжкові виставки нових надходжень тощо. 

Здійснюється робота з отримання в дар для бібліотеки книг та інших 
друкованих видань від працівників Інституту та кафедри гематології. Одним з 
основних завдань бібліотеки є своєчасне опрацювання літератури і включення 
її в каталоги. Розкриваються електронні ресурси ННМБУ.  

 

Основою успіху роботи бібліотеки ДУ "Інститут патології хребта та 
суглобів ім. М. І. Ситенка НАМН України" (м. Харків) є якісне формування 
бібліотечних ресурсів, раціональне їх використання. 
Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка – найстаріший 
ортопедо-травматологічний заклад України. У фонді бібліотеки зберігається 
література, що відображає історію закладу з дня заснування до сьогодення, 
основні етапи діяльності і досягнень.  

Робота бібліотеки була спрямована на інформаційне забезпечення таких 
наукових напрямів діяльності Інституту: експериментально-теоретичні 
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дослідження в галузі ортопедії та травматології; ортопедичні проблеми 
патології хребта; ортопедична артрологія; травматологія хребта та суглобів; 
ортопедична онкологія. 

Фонд бібліотеки на 01.01.2020 року складав 40 143 примірників 
друкованих видань, з них 354 – раритетних. Важливим джерелом нової 
актуальної інформації є дисертації, автореферати, методичні рекомендації, 
статистичні збірники, монографії співробітників інституту, а також матеріали 
з'їздів, конференцій, симпозіумів.  

Впродовж 2019 року виконувались всі види бібліографічних довідок: для 
наукових співробітників проводились консультації з бібліографічного 
оформлення списків літератури для дисертацій, звітів. Докторанти, аспіранти, 
клінічні ординатори та лікарі, які проходили підвищення кваліфікації, 
консультувались з питань роботи з каталогами та картотеками.  

Постійно оновлюється книжкова виставка літератури "Новини 
фармакології та медичної техніки". В медичній галузі багато фахових, 
юридичних, етичних проблем. Цим проблемам було присвячено книжкові 
полиці: "Лікарська помилка - відповідальність", "Інновації в медицині - здоров'я 
нації", "Лікар нового покоління".  

Постійно збагачується новими матеріалами книжкова виставка "Історичні 
сторінки". Постійно діючу виставку "Профессор М. И. Ситенко - педагог, 
ученый и общественный деятель, основатель крупнейшей школы ортопедов-
травматологов" присвячено керівнику і науковому лідеру ортопедо-
травматологічного напряму охорони здоров’я, засновнику першої в Україні 
кафедри ортопедії та травматології в системі інститутів удосконалення лікарів 
(1926 р.) і першого фахового журналу "Ортопедія і травматологія" (1927 р.). 

За 2019 рік бібліотекою було обслужено 812 читачів, за єдиним обліком – 
502.  

 

Бібліотека ДУ "НДІ психіатрії МОЗ України" (м. Київ) обслуговує 
різні категорії користувачів: професорський склад, наукових співробітників, 
практикуючих лікарів, психологів, соціальних працівників та ін. Найбільшу 
категорію складають аспіранти, докторанти та здобувачі вчених ступенів.  

Основна мета діяльності бібліотеки полягає у забезпеченні потреб 
науково-інформаційного процесу співробітників Інституту, а також допомога 
читачам, які цілеспрямовано вивчають проблеми психіатрії. Крім того, 
бібліотека сприяє розширенню світогляду співробітників, наукових 
працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів, зацікавлених питаннями 
наукових досліджень Інституту і суміжних спеціальностей. 
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Крім традиційно бібліотечних послуг, бібліотека Інституту має 
можливість надавати сервісні послуги: користування мережею Інтернет; пошук 
інформації на замовлення; запис інформації на електронні носії; копіювання.  

Основними джерелами комплектування фондів бібліотеки є: обов'язкові 
примірники видань, що надходять з наукових установ України, видання, 
опубліковані на правах рукописів: автореферати, дисертації, методичні 
розробки; періодичні видання.  

Постійно поповнюється фонд авторефератів та дисертацій на здобуття 
наукових ступенів доктора та кандидата медичних наук зі спеціальностей 
"Психіатрія".  

В бібліотеці Інституту організовано диференційоване обслуговування 
читачів, використовуються методи індивідуального і групового 
обслуговування. 

У 2019 році Інститутом проведено Сьому науково-практичну 
конференцію з міжнародною участю "Психіатрія ХХІ століття: інновації у 
медицині залежностей" (17-19.04.2019, м. Київ). Бібліотека брала участь у 
роботі конференції: надсилала запрошення учасникам, організовувала прийом 
фахівців з регіонів України.  

Перспективи розвитку роботи бібліотеки – у подальшому втіленні 
інноваційних технологій в практику роботи, а також в удосконаленні 
інформаційного забезпечення користувачів, автоматизації бібліотечних 
процесів. 

 

Основним напрямом діяльності бібліотеки ДУ «Український НДІ 
медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (м. Одеса) є допомога у 
виконанні наукових тематик з дослідження природних лікувальних ресурсів 
України, ведення державного кадастру природних лікувальних ресурсів та 
медичної реабілітації, курортології, фізіотерапії, а також розвитку цих сфер 
медичної науки.   

На 01.01.2020 року фонд бібліотеки складав 30 372 примірники 
друкованих видань. Кількість користувачів за єдиним реєстраційним обліком – 
150, книговидача становила 2 289 примірників.  

У 2019 році до фонду бібліотеки надійшло 68 примірників книг та 
журналів. Серед них: видання співробітників інституту з Інститутом проблем 
ринку та еколого-економічних досліджень НАН України: «Куяльницький 
лиман: реалії та перспективи рекреаційного використання», а також двотомне 
видання «Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля західних 
регіонів України» та «Аналитическая медицина (инициация курса)» тощо.  

Бібліотека має комп’ютери з підключннням до мережі Інтернет; 
відповідає вимогам безпеки, спрямованим на збереження життя, здоров’я і 
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працездатності працівників бібліотеки та читачів. Алфавітний, систематичний 
каталог та картотеки персоналій оформлюються як в електронній базі, так і в 
карткових каталогах.  

Кількість власних бібліографічних баз даних станом на 01.01.2020 р. 
нараховує 129 650 записів. У тому числі електронний каталог містить 16 501 
запис.  

У 2019 році бібліотека здійснювала підбір матеріалів для публікацій у 
матеріалах таких науково-практичних конференцій: «ХІХ Підсумкова наукова 
сесія ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ 
України», XVII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 
технології та світові тенденції розвитку медичної реабілітації та курортології», 
«Просторове планування приморських територій: досвід Польщі та України в 
розвитку курортно-туристичних дестинацій».  

У приміщенні бібліотеки та у фойє Інституту щорічно діють виставки: 
«Нова медична періодика», «Друковані видання ДУ «Український НДІ 
медичної реабілітації та курортології МОЗ України», «Наукові форуми та 
конференції». 

 

Робота бібліотеки ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України» 
(м. Львів) у 2019 році була спрямована на вчасне і максимально повне 
забезпечення запитів наукових працівників Інституту, практичних лікарів 
міжобласного медико-генетичного консультативного центру, який входить до 
складу Інституту, лікарів обласної дитячої клінічної лікарні, викладачів 
кафедри педіатрії, кафедри акушерства та гінекології медичного університету, 
лікарів перинатального центру, клінічних ординаторів та студентів-медиків. 

Розробка та впровадження в практику нових методів діагностики, 
лікування та профілактики незнаних досі захворювань стає щораз коротшим і 
вимагає від інформаційних служб максимально оперативної доставки 
достовірних даних провідних установ світу. Таким чином, інформаційне 
забезпечення працівників Інституту стає однією з умов ефективного виконання 
наукових тем. Формами надання інформації було: виконання тематичних 
підбірок публікацій на замовлення керівників та виконавців тем, ознайомлення 
працівників Інституту з видавничими планами провідних наукових видавництв. 
Було оформлено 16 книжково-журнальних виставок: тематичні виставки, 
виставки нових надходжень. Актуальними виставками залишаються такі, як 
«Здорове майбутнє України», «Генетики-медицині», «Страхова медицина», 
«Міжнародний день лікаря», «Здоров’я людини – здобуток нації». Загальний 
фонд бібліотеки на 01.01.2020 р. складав 21 805 примірників.    
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Головним в діяльності наукової медичної бібліотеки ДУ "Національний 
науковий центр радіаційної медицини НАМН України" (м. Київ) є 
бібліотечно-інформаційне забезпечення комплексних цільових науково-
дослідних розробок ННЦРМ та максимальне задоволення запитів науковців і 
практичних лікарів інформацією з вузькопрофільних проблем.  

Інформаційне забезпечення вирішується шляхом відкритого доступу до 
спеціальної літератури, своєчасним інформуванням про нові надходження до 
фонду та в добірці необхідних матеріалів з різних видань на задану тему.  

Бібліотека здійснює комплексне бібліотечно-інформаційне 
обслуговування всіх категорій спеціалістів галузі (науковців, лікарів-практиків, 
середнього медичного персоналу, студентів), а також спеціалістів суміжних 
галузей знань.  

Фонд бібліотеки становить 30 864 примірників книг та періодичних 
вітчизняних та зарубіжних видань, за рік обслужено 656 читачів і їм видано 
17 800 документів.  

В звітному році проведено 2 "Дні інформації", на які було запрошено 
головного лікаря, його заступників, завідувачів клінічними та науковими 
відділами. Найбільшим попитом користуються наукові журнали, матеріали і 
доповіді наукових конференцій, з'їздів, симпозіумів. Серед ефективних заходів 
масового інформування читачів варто виділити "Дні інформації", на яких діють 
книжкові виставки "Нові книги" та відкриті огляди медичної літератури за 
тематикою ННЦРМ.  

В роботі бібліотеки використовуються індивідуальні методи 
інформування читачів. Такий підхід обгрунтований систематичним вивченням 
видань наукової тематики, основних напрямів розвитку науки. Ряд наукових 
підрозділів ННЦРМ використовують сучасні технології наукової медичної 
інформації, зокрема Інтернет, локальні комп'ютерні мережі, відібрану 
інформацію 9 баз даних "Medline" та інш.  

Збільшилась кількість запитів на пошук інформаційних джерел для 
підготовки дисертацій з клінічних дисциплін - гематології, неврології, 
ендокринології, педіатрії. Замовлення надходять, як від наукових 
співробітників, так і від практичних лікарів. 

Протягом року було видано 79 бібліотечних, бібліографічних, 
фактографічних довідок.  

Доступ до Інтернет надається у відділі координації, планування та аналізу 
наукових досліджень та ще в 10-ти відділах ННЦРМ.  

Фонд комплектується за визначеними тематиками, питаннями з лікування 
захворювань, що прогресують в Україні після аварії на Чорнобильській АЕС 
(хвороби системи крові, органів дихання та травлення, щитовидної залози, 
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онкозахворювань, серцево-судинні та бронхо-легеневі хвороби). Збереження 
фондів створюється комплексним підходом до вирішення питань обліку, 
правильного розміщення і збереження.  

 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (м. Київ). В 
рамках святкування 100-річчя Інституту видано монографію «Державна 
установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України – творчий шлях у 
100 років», яка стала окрасою бібліотеки для теперішніх і майбутніх поколінь 
науковців.  

19 квітня 2019 р. відбулося урочисте відкриття музею історії Інституту. 
Напередодні 100-літнього ювілею в музеї відбулися заходи за участі членів 
Президії НАМНУ, директорів наукових установ, Президента НАМНУ 
академіка В. І. Цимбалюка, який висловив захоплення творцями музею, що 
вклали свою душу і професіоналізм у його створення.  

В день святкування 100-літнього ювілею Інституту завідувач науково-
медичної бібліотеки О. І. Немирович-Булгакова була нагороджена Грамотою 
Верховної Ради за заслуги перед Українським народом.  

На 01.01.2020 р. фонд наукової бібліотеки налічував 57 621 прим.; 
книговидача – 35 910; кількість відвідувань - 10 085. Впродовж року 
здійснювалось упорядкування наукового фонду. Його модернізація, 
перерозподіл, ущільнення. Протягом року ортопеди-травматологи знайомились 
з публікаціями і досвідом своїх зарубіжних колег у наукових часописах 
«International orthopaedics», «Annals of the rheumatic deseases», матеріалах 
конгресів, конференцій ISACOS, SICOT, AAOS. За рік до бібліотеки надійшло 
10 захищених дисертацій, 6 прим, метод. рекомендацій, 30 прим. авторефератів, 
4 завершені НДР.  

Бібліотекарі всебічно пропагували актуальні рубрики запровадження 
медичної реформи в Україні: «Інновації в медичній реформі», «Платні послуги 
високоспеціалізованої ланки», «Медицина і закон», «Медичне страхування в 
умовах реформи».  

13 червня 2019 р. було проведено науково-практичний семінар, 
організований ННМБУ на базі бібліотеки Інституту для завідувачів бібліотек 
науково-дослідних установ НАМН та МОЗ України.  
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Після семінару завідувач наукової бібліотеки О. І. Немирович-Булгакова 
ознайомила колег з експозицією музею, створеного до цієї визначної дати. 

 

Одним з найважливіших напрямів в роботі з читачами бібліотеки ДУ 
"Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ) є 
її інформаційна діяльність, яка носить диференційований та індивідуальний 
характер. 

Дослідження Інституту вивчають та аналізують демографічну ситуацію, 
стан здоров'я населення та діяльність системи охорони здоров'я. На основі 
одержаних даних бібліотека забезпечує інформаційний супровід наукових тем.   

Основним в роботі бібліотеки залишилось інформаційне забезпечення 
наукової тематики Інституту, оперативне задоволення потреб користувачів, 
формування фонду та його збереження, науково-аналітичне та бібліографічне 
опрацювання інформації, поповнення та створення нових баз даних на 
паперових та електронних носіях. Робота з фондом та каталогами поступово 
переводиться в комп’ютерну базу даних. На 02.01.2020 року бібліотека 
Інституту нараховує 73 абоненти. Фонд бібліотеки складає 11 200 примірників, 
кількість відвідувань - 471 за 2019 рік. 

Інститут спільно з Міністерством охорони здоров’я України видає 
журнали "Україна. Здоров'я нації", "Економіка та право", "Вісник соціальної 
гігієни", "Здоровье женщины", де друкуються праці співробітників Інституту. 
Примірники журналів передаються до фондів ННМБУ, в регіональні бібліотеки 
та медичним науковим інститутам.  
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Бібліотека Інституту надає допомогу фахівцям у проведенні всього обсягу 
наукових досліджень, згідно їх переліку та розробок, які виконувались за період 
2019 р. за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, а 
також забезпечує науковою літературою дисертантів, що виконують свою 
роботу на базі інституту. 

Було організовано виставку нових надходжень медичних книг, журналів 
та іншої друкованої продукції. Активну участь брала бібліотека у тематичних 
виставках: "День науки", "День медика", "За здоровий спосіб життя", "Здоров'я 
- 2020: український вимір". Оформлено тематичні виставки: "Наукові праці 
співробітників інституту", "Бібліотека ХХІ". 

У 2019 році завідувачка бібліотеки брала участь у роботі семінару 
"Впровадження новітних технологій в практику роботи бібліотек НДІ: 
пріоритети, здобутки, завдання", який проводився на базі ННМБУ.  

     
У даному огляді представлено інформацію про роботу бібліотек науково-

дослідних інститутів НАМН та МОЗ України, звіти яких за 2019 рік отримала 
Національна наукова медична бібліотека України.  

 
Бжеська Еріка Євгенівна, Науменко Світлана Михайлівна 
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