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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Культурно-просвітницька та виховна діяльність бібліотеки ведеться за напрямками:

 Духовно-моральному

 Морально-етичному

 Естетичному

 Екологічному

 Патріотичному та ін.



ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ НАПРЯМОК

 Збереження фондів книжкових пам’яток, їх вивчення та 

розкриття користувачам сприяє вихованню гордості за свою 

історію та культуру.

 Рідкісні і цінні книги розповідають про історію зародження і 

розвитку медицини в державі, в Харкові у різні часи.

 Вивчення історії становлення Харківської вищої медичної 

школи сприяє формуванню світогляду студентів, гордості за 
свій університет. 

 Харківська медична школа – зразок самовідданості і 

самопожертви заради здоров’я народу.



БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЕКТ 

«СВІТ У ДИТЯЧИХ ДОЛОНЬКАХ»
 НБ ХНМУ започаткувала благодійний проект, мета якого –

організація дозвілля онкохворих дітей у лікарнях та 
вихованців дитячих будинків, і залучає до волонтерської 
діяльності у ньому  студентів.

 Участь у проекті сприяє вихованню гуманізму, милосердя, а 
також професійному становленню майбутніх лікарів –
набуттю навичок роботи й спілкування з пацієнтами.



135-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО 

ЛІКАРЯ В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО

 2012 р. – навчально-методична конференція «Актуальні проблеми 
духовності: сучасні реалії та перспективи», присвячена 135-річчю з 
дня народження видатного лікаря, архієпископа Луки                                                 
(В. Ф. Войно-Ясенецького). 

 Бібліотека провела огляд літератури про життя, діяльність та служіння 
Святителя Луки.



ДУХОВНО-ГУМАНІСТИЧНИЙ НАПРЯМОК

 Традиційні тематичні виставки, віртуальні виставки-презентації 

про вчених ХНМУ

 Постійно діючі виставки художньої літератури                                                

«Ім’я тобі – Лікар», «Мистецтво лікувати і писати»

 Лекції-огляди «Образ лікаря в художній літературі», «Медицина 

в дзеркалі світової літератури», «Улюблениця літературної 

музи: медицина в літературі»

 Ілюстрований анотований бібліографічний покажчик 

«Медицина в дзеркалі світової літератури»



ЕТИЧНИЙ НАПРЯМОК
 Бібліотека проводить заходи, що сприяють розумінню етичних 

проблем медицини при вивченні біоетики та деонтології: 

проводяться огляди літератури, які піднімають  питання 

біоекспериментів, морально-етичні питання 

експериментальної діяльності медиків.



ПАТРІОТИЧНИЙ НАПРЯМОК

 Бібліотека проводить тематичні зустрічі, огляди літератури до 
знаменних історичних подій, ювілеїв відомих людей, релігійних 

і народних свят.

 Огляд літератури до 400-річчя гетьманства Петра 

Сагайдачного

 Огляд літератури до 200-річчя Т. Г. Шевченка, та щороку у 

березні

 Огляд літератури до 75-річчя перемоги у великих військових 

боях періоду Другої світової війни. Акцентується увага на 

книгах воєнних років. По цих книгах простежується розвиток 

медицини, окремих її галузей, увічнений трудовий подвиг 

медиків на фронтах війни.



Культурно-просвітницька та виховна робота находить відображення у численних 

публікаціях співробітників, які представлені на сайті НБ ХНМУ в розділі «Наші праці»

http://libr.knmu.edu.ua



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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