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Щиро дякуємо колегам з мережі медичних бібліотек України за самовіддану професійну і волонтерську 

діяльність.  

Усі наведені дані взято з надісланих звітів за 2021 рік, в разі їх відсутності, з вебсайтів бібліотек (Бібліотеки вузів).  

Про роботу бібліотек, які не змогли надати текстові звіти, можна дізнатись із статистичних показників, наведених 

у таблицях. 

 

 



 

1. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО РОБОТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ 

 

Діяльність Національної наукової медичної бібліотеки України (ННМБУ) спрямована на реалізацію державної політики 

у сферах охорони здоров’я, науки і культури; впровадження інноваційних підходів до формування інформаційних ресурсів, їх 

зберігання, використання і створення системи доступу до них; впровадження новітніх електронних технологій у бібліотечні 

процеси; вивчення та використання нових форм і методів роботи тощо. 

Робота бібліотеки впродовж 2021 року була спрямована на максимальне поповнення документного фонду, своєчасне 

його відображення в довідково-пошуковому апараті бібліотеки, якісне та оперативне забезпечення медичних установ, 

практикуючих лікарів, науковців, студентів новою інформацією з питань медицини і охорони здоров’я.  

         Одним з основних документів, на який спиралася у своїй діяльності ННМБУ є «Концепція якісних змін бібліотек задля 

забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року)», у якому зазначено: «Базовими умовами розбудови українського 

суспільства як суспільства знань є забезпечення усім рівного доступу до інформації, знань і культурного надбання України та 

світу, а також інтеграція українських інформаційних, знаннєвих та культурних здобутків у глобальний інформаційний 

простір». 

Криза, спричинена пандемією Covid-19, яка продовжилась і в 2021 році не могла не вплинути на діяльність бібліотеки у 

звітному періоді.  

          Впродовж звітного періоду надійшло 6422 примірники вітчизняних та іноземних видань. Основним джерелом 

надходження іноземної літератури в останні роки були польські видавництва, установи та організації, окремі дарувальники. 

Оскільки карантинні заходи унеможливили передачу та отримання літератури від польських партнерів через польсько-

український кордон, основним джерелом надходження іноземної літератури впродовж 2021 року була особиста пересилка 

паном К. Круліковським книжок та періодичних видань, які зібрані і чекають на передачу у Варшавському медичному 

університеті. Загалом було надіслано 437 прим. документів (49 книжок та 388 журналів), що становить 45% від загальної 

кількості надходжень іноземної літератури до ННМБУ. У звітному періоді до фондів бібліотеки надійшло 417 назв (961 прим.) 

іноземної літератури, з них: книжок – 415 назв (445 прим.) та 2 нові назви періодичних видань (516 прим.). Планові показники 

по надходженню книжок виконані в повному обсязі завдяки передачі Асоціації психотерапевтів України в дар ННМБУ значної 

кількості документів. План по надходженню періодичних видань виконано на 43%.  



Другим джерелом надходження були документи, отримані в дар від читачів – 329 примірників (34% від загальної 

кількості надходжень). За рахунок отримання обов’язкового примірника у звітному році надійшло 51 прим. З обмінно-

резервного фонду отримано 53 прим. книг. Міжнародний книгообмін також є одним із джерел комплектування фонду ННМБУ. 

У звітному періоді від партнерів по МКО (23 бібліотеки та наукові установи країн Європи, від яких надходять періодичні 

видання та книги іноземних видавництв з різних проблем медицини) надійшов 91 прим. періодичних видань та 1 диск. Варто 

зауважити, що кількість отриманих від партнерів журналів з кожним роком зменшується.   

Для обміну з іноземними партнерами до фонду надійшло 227 прим. вітчизняних періодичних видань та книг, відправлено 

партнерам 193 прим. журналів та 15 книг. Усі українські журнали ННМБУ отримує безкоштовно, на основі домовленостей з 

редакціями.  

У 2021 році скоротилися надходження до фонду  патентної та нормативної документації, що стало причиною 

невиконання планових показників. На скорочення кількості надходжень вплинуло поєднання декількох факторів одночасно: 

реформування діяльності та функцій установ-видавців наукової продукції, створення та використання загальнодоступних баз 

даних інформації та створення виключно електронних видань, що не розповсюджуються, а мають доступність на сайтах 

відповідальних установ. 

Інформація про нові надходження літератури регулярно висвітлювалась на сайтах ННМБУ. 

Усіма структурними підрозділами впродовж звітного періоду було обслужено 65010 користувачів, в тому числі 1030 

установ та організацій різних систем і відомств. Всього кількість відвідувань бібліотеки за рік склала 227892. Користувачам 

видано1386265 документів та їх копій.  

Довідково-пошуковий апарат збільшився на 50786 нових бібліографічних записів, в т. ч. в електронну базу введено 34315 

бібліографічних записів.  

Користувачам бібліотеки було надано 165583 бібліографічних довідок, в тому числі 1008 письмових. Співробітниками 

ННМБУ систематично надавалась консультативна допомога читачам з питань інформаційно-бібліотечного забезпечення 

медичної науки. Всього надано 4307 консультацій.  

Фахівцями здійснювалися переклади на медичну тематику з англійської, німецької та інших мов, замовлення на які 

надходили від Національного наукового центру радіаційної медицини НАМНУ, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка О. М. Лук’янової» НАМНУ, Національного інституту серцево-судинної хірургії імені 

М. М. Амосова НАМНУ, Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та ін. Виконано 945 умовних сторінок письмових перекладів медичної тематики.   



Фахівці ННМБУ на постійній основі активно співпрацювали з 44 фармацевтичними фірмами. Згідно з договорами про 

співпрацю впродовж року опрацьовано 11305 номерів наукових періодичних видань, 132813 статей, 451908 сторінок.  

Проводилась цілеспрямована робота зі збереження бібліотечного фонду. Було виконано 145923 замовлень, розставлено 

144699 примірників документів. Переглянуто на предмет заборгованості 7523 примірників, на правильність розстановки – 

167643 примірників. Здійснено переміщення 367 метрополиць, проведено знепилення 1587 метрополиць. Проведено переоблік 

13053 примірників літератури, здійснено дрібний ремонт 308 примірників видань, 653 примірників відреставровано. 

Організовано і проведено 183 книжкові виставки, 196 переглядів літератури, 3 декади іноземної книги, 4 дні фахівця, 136 

екскурсій та прочитано 36 лекцій.  

Впродовж звітного року здійснювалося редагування та підготовка до випуску наступних видань: Історія медицини та 

охорони здоров'я в Україні. Ч. 4 (2011-2020); Медичне забезпечення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (1510 

назв.); Медичні словники та енциклопедії у фонді Національної наукової медичної бібліотеки України; Біобібліографічний 

покажчик, присвячений професійній та літературній діяльності доктора медичних наук, професора кафедри 

оториноларингології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, заслуженого діяча науки і техніки 

України Федора Олексійовича Тишка (2,23 авт. арк.); Никанор Адамович Тржаска-Хржонщевський – засновник гістофізіології 

та санітарної освіти населення. До 185 років від дня народження: біобібліографічний покажчик; Робота з бібліографічним 

покажчиком «Медико-психологічна допомога в онкології» до науково-практичної конференції «Психоонкологія-2021» (підбір 

та оформлення нових джерел з вітчизняних баз даних (глибина пошуку: 3 роки); Редагування покажчика «Медична книга 

України у фондах ННМБУ. Ч. 2: Літ. О-Я»; Редагування списка використаної літератури для біобібліографічного довідника 

«Медицина в Україні», ч. 3 (746 назв.); редагування робіт медиків України до довідника «Історія медицини в особах»; 

редагування списка наукових праць О. М. Борисенка для біобібліографічного покажчика «До 60-річчя з дня народження 

оториноларинголога, доктора медичних наук Олега Миколайовича Борисенка» відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 (380 

бібліографічних записів).     

Впродовж звітного періоду, на запит Міністерства охорони здоров’я України, фахівцями бібліотеки було здійснено 

перевірку достовірності даних наукових статей українських медиків, які опублікували свої статті в журналах з квартилем Q1 – 

Q4 та які індексуються в Web of Science або Scopus. За звітний період перевірено 1182 статті 672 авторів, які подали у 153 

темах до МОЗ України заявку на конкурс проєктів наукових досліджень. На прохання МОЗ України працівники відділу були 

присутні на засіданні комісії, де були представлені результати перевірки достовірності наукових статей. 

Фахівці ННМБУ впевнено трансформують свою роботу до умов сьогодення, впроваджуючи нові інформаційні продукти, 

розширюючи послуги та сервіси в підтримку вітчизняної медицини. У вересні 2021 року вийшов новий інформаційний продукт 



– перший номер Дайджесту. Призначення щомісячного інформаційного дайджесту – ознайомлення широкого кола 

користувачів з інформаційними джерелами, що висвітлюють актуальні напрями медицини. Дайджест містить інформацію про 

нові друковані видання, що надходять до фондів ННМБУ; вітчизняні джерела, представлені в українських базах даних; 

іноземні джерела з передплачених баз даних (EBSCO, Web of Science). Джерельна база подається трьома мовами: українською, 

російською та англійською. Архітектура інформаційного продукту і його дизайн функціональні і зручні у використанні. 

Бібліографічні описи джерел у дайджесті впорядковуються за абетковою послідовністю та подаються окремими блоками за 

кожною темою, бібліографічні описи – відповідно до міжнародних стилів цитування. Усі джерела, крім друкованих видань з 

фондів ННМБУ, містять гіперпосилання на повнотекстові ресурси. Кожне друковане видання, представлене у дайджесті, 

супроводжується бібліографічним описом, анотацією, сканованою обкладинкою та шифром. Цей інформаційний продукт дає 

змогу значно розширити доступ медичних працівників до найсучаснішої світової інформації та здійснити забезпечення 

інформаційних потреб всіх категорій спеціалістів галузі охорони здоров’я на засадах доступності, оперативності та 

комфортності. Здійснювалася робота щодо підготовки інформаційних дайджестів «Актуальні напрями медицини» для 

розміщення на сайті ННМБУ (пошук інформації, оформлення бібліографічних записів) (1-й дайджест розміщений на сайті (12 

тем), 2-й знаходиться в роботі (14 тем)). 

В умовах прискореного прогресу інформаційно-комп’ютерних технологій і стрімкого розвитку суспільства змінюються 

вимоги і до бібліотекарів, що спонукає до оновлення їх професійних якостей та компетентностей. З метою підвищення 

професійного рівня співробітники брали участь у заходах, що проводили бібліотеки, науково-інформаційні установи, науково-

освітні заклади: онлайн-конференції «Роль бібліотек у цифровій інклюзії», як складник національної програми в Україні у 

межах Європейського тижня цифрової освіти»; ознайомилися з дистанційним курсом «Бібліотека в цифровому середовищі. 

Цифрова бібліографія»; взяли участь у вебінарах «Бібліографічний пошук в цифровому середовищі», «Clarivate Life Science 

resources for National Scientific Medical Library of Ukraine» у ZOOM, «Publish not perish, или как не погибнуть при публикации», 

«Оцінка здобутків і співпраці установ за даними Web of Science Core Collection та InCites»; взяли участь в онлайн-презентації 

результатів міжнародного проєкту «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги», що підтримується Європейським 

Союзом за програмою Дім Європи на платформі Zoom; систематично ознайомлювалися з новою літературою у відділах 

бібліотеки. Також фахівці бібліотеки взяли участь у громадському обговоренні проєкту «Стратегії розвитку читання на 2021-

2025 роки «Читання як життєва стратегія», оголошеного Міністерством культури та інформаційної політики України та 

підтримали «Впровадження та застосування інформаційних систем у бібліотеках. Заява ВГО Українська бібліотечна 

асоціація».  



Відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 

році» було організовано і проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Тенденції розвитку медичних бібліотек і 

виклики сучасного інформаційного суспільства». Проведення конференції було заплановано 19-20 травня на базі наукової 

бібліотеки Ужгородського національного університету. У зв’язку з карантинними обмеженнями конференція відбулась 

19.05.2021 в онлайн форматі на базі ННМБУ. За результатами проведення конференції було прийнято резолюцію.  

19 липня 2021 року Національною науковою медичною бібліотекою України підписано Договір про спільну діяльність з 

Національною комісією зі стандартів державної мови з метою успішної реалізації Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року. 

З 4 серпня 2021 року в Національній науковій медичній бібліотеці України розпочав роботу Центр іспитування для 

організації проведення іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та 

застосовувати її під час виконання службових обов’язків, та осіб, які мають намір набути громадянство України. За цей час 

195 претендентів склали іспит на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та 

застосовувати її під час виконання службових обов’язків. 

В бібліотеці відбувались різноманітні науково-практичні та культурно-освітні заходи. 25 лютого було проведено 

літературно-мистецький вечір з нагоди 187-х роковин від дня народження лікаря, поета, громадянина Степана Васильовича 

Руданського. Співорганізаторами виступили Національна спілка письменників України та Київське об′єднання гумористів і 

сатириків. 16 березня Національна наукова медична бібліотека України у співпраці з компанією Clarivate провели 

безкоштовний онлайн-вебінар «Від ідеї до успішного лікарського засобу: повний спектр рішень Clarivate для біомедицини» 

для медиків, фармацевтів, викладачів і студентів медичних ВНЗ. Трансляція відбувалася на сторінці ННМБУ у Фейсбук і була 

доступною і безкоштовною. 21 березня ННМБУ у співпраці з ВГО «Українська бібліотечна асоціація», а саме Секції 

працівників медичних бібліотек і партнерської підтримки кафедри загальної і медичної психології Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця відбулася відкрита онлайн-лекція «Постковідні синдроми: гендерні та вікові аспекти» 

Михайла Матяша, доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, завідуючого кафедрою загальної і медичної 

психології НМУ ім. О. О. Богомольця. Під час лекції професор Михайло Матяш висвітлив наступні аспекти: історія вірусної 

інфекції групи коронавірусів (презентація), структура коронавірусів, нагадав, коли було зафіксовано першого хворого в 

Україні, відкриття перших спеціалізованих відділень для лікування Covid 19, поява постковідних розладів, вакцинування та 

наше відношення до нього, інформаційна гігієна, особливості постковідного синдрому: астенічні та когнітивні розлади; 15 

червня 2021 року відбулась презентація документального видання «Листування Івана Липи». У виданні зібрано епістолярну 



спадщину Івана Львовича Липи (1865−1923) – лікаря, письменника, громадського та політичного діяча. Презентував книгу 

укладач видання Ігор Стамбол – історик, кандидат історичних наук, викладач Інституту журналістики Київського університету 

імені Бориса Грінченка, автор понад 30 наукових публікацій, та художніх робіт; 17 червня 2021 року відбулась презентація 

календаря «Почесні кияни-лікарі 2021-2022». Календар презентували автори: історик і києвознавиця, письменниця Ольга Друг; 

письменник, перекладач і сценарист Сергій Грабар; 23 червня 2021 відбулась презентація книги «Милосердя та благодійність 

на теренах України». Книгу презентували автори видання: академік НАН Вищої освіти України, доктор медичних наук, 

професор В. О. Мойсеєнко; доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, проректор з науково-педагогічної та 

лікувальної роботи НМУ ім. О. О. Богомольця О. А. Канюра; кандидат медичних наук, лікар-терапевт вищої категорії, 

викладач кафедри внутрішньої медицини № 3 НМУ ім. О. О. Богомольця І. П. Шостка; декан медичного факультету, 

проректор з навчально-методичної роботи Міжнародної академії екології та медицини, доктор медичних наук, професор 

Ф. Р. Абдуллаєв; журналіст, редактор, перекладач Н. В. Тарченко. 7 та 16 вересня відбулись презентації книг «Невідомі 

периферії Києва. Новий Печерськ» та «Невідомі периферії Києва». Видання презентували автори: Семен Широчин – кандидат 

технічних наук, дослідник архітектури Києва, автор книг та низки статей архітектури Києва радянської доби та Олександр 

Михайлик – києвознавець, автор низки книг про архітектуру Києва, про будівлі, маєтки та храми Київщини та Житомирщини. 

27 вересня відбулась творча зустріч з сучасним українським письменником, філософом, журналістом, видавцем, володарем 

Шевченківської премії Мирославом Дочинцем. 

Було розгорнуто виставки до ювілеїв вітчизняних медиків: до 55–річчя від дня народження лікарки-дерматолога, доктора 

медичних наук, заслуженого лікаря України, української політичної і громадської діячки, професорки Ольги Вадимівни 

Богомолець; до 65-річчя від дня народження науковиці у галузі кардіології, член-кореспондента НАМН України, доктора 

медичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, професорки Катерини Миколаївни Амосової; до 70-річчя від дня 

народження відомого вченого у галузі щелепно-лицевої хірургії, засновника наукової школи щелепно-лицевої хірургії в 

Україні, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Олексія Олександровича Тимофєєва; до 80-річчя від дня 

народження українського лікаря-імунолога та алерголога, організатора та першого президента Українського товариства 

фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, доктора медичних наук, лауреата Державної премії України в галузі 

науки і техніки, професора Георгія Миколайовича Дранніка; до 80-річчя від дня народження українського вченого у галузі 

хірургії, трансплантології, член-кореспондента НАН та НАМН України, професора Валерія Феодосійовича Саєнка; до 85-ї 

річниці від дня народження видатного українського вченого у галузі медичної та санітарної вірусології, мікробіолога, 

засновника кафедри вірусології, доктора медичних наук, академіка АН ВШ України, заслуженого діяча науки і техніки 

України, професора Віталія Миколайовича Гиріна; до 90-річчя від дня народження відомого українського нефролога, член-



кореспондента НАН України, академіка АМН України, доктора медичних наук, професора Любомира Антоновича Пирога; до 

100-річчя від дня народження українського радіолога, рентгенолога і онколога, доктора медичних наук, професора, 

заслуженого діяча науки УРСР Анатолія Івановича Позмогова; до 110-річчя від дня народження українського патофізіолога, 

хірурга, член-кореспондента АН УРСР, професора Олега Олександровича Богомольця (сина); до 125-річчя від дня народження 

вченого у галузі гігієни праці, член-кореспондента АМН СРСР, професора Гайка Хачатуровича Шахбазяна; до 140-річчя від 

дня народження видатного патофізіолога, доктора медицини, академіка АН УРСР Олександра Олександровича Богомольця; 

до 170-річчя від дня народження видатного науковця, терапевта, клініциста, доктора медицини, одного із засновників київської 

терапевтичної школи, професора Василя Парменовича Образцова; до 210-ї річниці від дня народження видатного 

офтальмолога, геніального хірурга-новатора, засновника оригінальної хірургічної школи, доктора медицини, професора 

Володимира Опанасовича Караваєва і багато інших. 

Крім того, експонувались книжкові виставки, присвячені видатним польським лікарям: до 70-річчя від дня народження 

професора Аліції Чибіцької – знаменитої польської лікарки-педіатра, фахівця з дитячої онкології та гематології, клінічної 

імунології, клінічної трансплантації, паліативної медицини, очільниці університетської клініки «Мис Надії» у Вроцлаві, 

сенатора Республіки Польща; до 75-річчя від дня народження видатного лікаря-хірурга, трансплантолога, вченого, педагога, 

професора Марека Кравчика та до 120-річчя від дня народження талановитої польської лікарки-рентгенолога та науковця Марії 

Веркентін; лікаря онколога та імунолога, професора Анджея Мацкевіча. 

 У бібліотеці експонуються книжкові виставки та виставкові композиції: «Історія України», «До дня Соборності 

України», «Вільна, соборна, могутня, єдина – Моя Україна», «Організація охорони здоров’я в Україні», «2020 – рік 

медсестринства в Україні», «Література ВООЗ», «Обережно грип!», «Медики України – бібліотеці в дар», «Світочі української 

медицини», «Військова медицина», «Родина Терещенків в історії доброчинності України» та ін. 

Інформація про лекції, презентації, екскурсії, концерти, флешмоби, які відбувались в бібліотеці, розміщувалась на 

головній сторінці Вебсайту бібліотеки у розділі «Новини та події» та в соціальних мережах. 

В рамках співробітництва та співпраці 4 лютого 2021 року було підписано Угоду про співпрацю Національної наукової 

медичної бібліотеки України та громадської організації «Київське Польське культурно-освітнє товариство ім. А. Міцкевича». 

У межах реалізації проєкту Інституту книги «Польська полиця», який фінансується Міністерством культури, 

національної спадщини та спорту та здійснюється Посольством Республіки Польща у Києві за підтримки Міжнародного 

Товариства Польських Підприємців в Україні та Фонду «Допомога полякам на Сході» пані Ева Матушек-Заґата, керівниця 

відділу з питань науково-освітньої співпраці, передала бібліотеці 34 книжки польських авторів польською та українською 

мовами. 



 

 

 
 

25 травня в Золотій залі бібліотеки відбувся вечір з нагоди 75-річчя Віце-президента Київського Польського культурно-

освітнього товариства ім. А. Міцкевича, колишнього військового прокурора, члена науково-методичної ради НІМЗ 

«Биківнянські могили» – Андрія Івановича Амонса. Серед почесних гостей свята були Радник Консульського відділу 

Посольства Польщі в Києві і Полонії Пржемисслав Пірц, представники НІМЗ «Биківнянські могили», Київського товариства 

німців «Відродження – Відергебурт», члени ГО «Київське польське культурно-освітнє товариство ім. А. Міцкевича», 

Київського товариства політв’язнів та жертв репресій, редактор газети «Dziennik Kijowskі». Під час зустрічі ювіляр представив 

результати своїх останніх досліджень, присвячених нелегкій долі 8 польських генералів, в’язнів Старобільського табору, 

розстріляних органами НКВС УРСР у Харкові.  

26 травня з дружнім робочим візитом до Польської медичної бібліотеки імені Збіґнєва Реліґи завітав директор 

Польського Інституту в Києві Роберт Чижевський. Він ознайомився з історією створення бібліотеки, її фондом та подарував 

книгу про легендарну постать, «героїню двох народів» – Анну Валентинович. Під час зустрічі було висловлено готовність 

сторін до співпраці в питаннях наукової, історичної, медичної, соціокультурної, видавничої та публіцистичної діяльності. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/redakcjadk/?__cft__%5b0%5d=AZVuvbfPU8aa28Z05Vzee-wXGDBTPHZSktUUdL-idw-j_5pW_ygkqUNzTRNtuQITmQlmdM7f-W19gAmaf_zp-YcjEGbxBikH1D0BZA2R0S3pvbVwdPwhdwkFTLxbO-u3yMz_hTSFKAN6Twfnr-Ruvqisj7wAA4TwkJIqm-7ATDEBsR4E9uAT9CEEHVl5pz_6IBPuGcuNAVq239IW08YE0ER1FA45Ev1XOlwiutOJ60M92Q&__tn__=-UC%2CP-y-R


 

 

 
 

7 липня 2021 року в Золотій залі ННМБУ відбулася презентація збірника «Місця/місце пам'яті в польсько-українському 

діалозі порозуміння (до 80-х роковин Катинського злочину)», опублікованого на основі матеріалів II Міжнародної науково-

практичної конференції, яка відбулась 21 листопада минулого року в Києві в онлайн-форматі. Книга вийшла друком за 

сприяння Посольства Республіки Польща в Україні, Федерації польських організацій в Україні, Інституту історії України НАН 

України. Презентацію організувала Федерація польських організацій в Україні, «Польський дім» в Києві та Громадська 

організація «Київське польське культурно-освітнє товариство ім. Адама Міцкевича». На заході були присутні: Радник 

Консульського відділу і Посольства Польщі в Києві Яцек Гоцьовский, директор Польського інституту в Києві Роберт 

Чижевський, представники польських громад Києва, бібліотекарі, науковці, дослідники та громадські діячі. 

4 вересня 2021 року у ННМБУ відбулися десяті ювілейні Народові читання, організовані під патронатом президентської 

пари Республіки Польща у співпраці з Всеукраїнською громадською організацією «Полонія» та Київським польським 

культурно-освітнім товариством імені Адама Міцкевича. Народові читання проходять щорічно не лише на території Польщі, 

а й за її межами. У читаннях беруть участь звичайні люди, які публічно озвучують уривки з творів видатних польських 

письменників в музеях, бібліотеках, театрах, парках з метою популяризації польської літератури. Цього року твором для читань 

обрано п’єсу Ґабріели Запольської «Мораль пані Дульської». ННМБУ мала честь бути співорганізаторами заходу та брати 

безпосередню участь у читаннях цього видатного твору.  



 

 

 
 

6 жовтня ПМБ мала честь вітати у свої стінах Президента Республіки Польща (1995-2005 рр.) Александра Квасневського. 

Високий гість завітав до нас після презентації книжки «Благоволительки» американо-французького письменника Джонатана 

Літтела, яка проходила в рамках відзначення 80-ї річниці трагедії Бабиного яру. Пан Президент виявив інтерес до фондів 

бібліотеки і розповів, що його батько був лікарем. Також пан Президент пообіцяв подарувати ПМБ медичну літературу, яка 

належала його батькові. 



 

 
 

Впродовж 2021 року триває спільний проєкт ННМБУ та Школи Польської мови при Польському Інституті у Києві щодо 

проведення на базі бібліотеки курсів польської мови, зокрема рівня А2.  

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України з 17 березня 2020 року в Україні запроваджено режим надзвичайної 

ситуації та встановлено карантин. В умовах карантину фахівці Бібліотеки надають адресні, тематичні, уточнювальні та 

фактографічні бібліографічні довідки, а також бібліографічні консультації з медицини та суміжних галузей знань проводиться 

моніторинг медичних журналів та газет для фармацевтичних фірм. В режимі онлайн працівники ННМБУ виконують роботу 

щодо підбору та складання списків документів за визначеною темою для дисертаційних та магістерських робіт, статей, 

рефератів та ін. Також, в онлайн режимі співробітники бібліотеки надають послуги з визначення індексів за УДК на статті та 

автореферати з медицини та суміжних наук. Також, в умовах карантину, користувачі бібліотеки можуть скористатися 

інформаційними ресурсами ННМБУ онлайн та отримати необхідні матеріали через ЕДД. 

 

 

 

 

 

 



 

2. РОБОТА ОБЛАСНИХ НАУКОВИХ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК У 2021 РОЦІ 

 (Інформаційну довідку складено на основі та з використанням звітів бібліотек мережі) 

 

 Бібліотечно-інформаційне обслуговування медичної освіти, науки і практикуючої охорони здоров'я у звітному році 

здійснювало 170 медичних бібліотек різних рівнів. Серед них: 11 бібліотек, які виконують функції методичних центрів (ОНМБ 

та відділи медичної літератури при медичних центрах), 21 бібліотека вищих медичних учбових закладів, 31 бібліотека 

наукових установ, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я та Національній академії медичних наук, 55 бібліотек 

медичних коледжів та 52 – лікувально-профілактичних установ.  

З метою оптимізації бюджетних коштів обласні наукові медичні бібліотеки ряду областей було реорганізовано у відділи 

медичної літератури чи філіали обласних універсальних наукових бібліотек. Через відсутність коштів та застарілі фонди 

ліквідовано значну кількість бібліотек в лікувальних закладах.  

В статусі обласних наукових медичних бібліотек у 2021 році функціонувало 7 бібліотек: Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська (Комунальний заклад охорони здоров'я), Чернігівська. 

Варто зазначити, що процес реорганізації продовжується. На момент написання цієї довідки, ситуація зазнала змін; 

Тернопільську реорганізовано у відділ, а Чернігівську ОНМБ у філіал обласних універсальних наукових бібліотек. Процес 

реорганізації відбувається і в Івано-Франківській ОНМБ. 

Національна наукова медична бібліотека підтримує зв'язки з відділами медичної літератури ОУНБ і, по можливості, 

надсилає власні видання та літературу, яку передають для розповсюдження автори та видавництва. 

Незважаючи на всі тогорічні негаразди, медичні бібліотеки всіх рівнів докладали максимум зусиль для повноцінного та 

оперативного забезпечення запитів користувачів. Зважаючи на епідемічну ситуацію та оголошений карантин, 

використовувались переважно онлайнові дистанційні форми надання інформації. Загалом, послугами медичних бібліотек всіх 

рівнів у звітному році скористалось понад 240 тисяч користувачів. Враховуючи карантинні обмеження, бібліотеки активно 

використовували дистанційне обслуговування. Так, впродовж року на вебсайти бібліотек з різних питань бібліотечно-

інформаційної діяльності звернулось понад 2 млн користувачів. 

 

 

 

 



 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОНМБ 

У зв’язку з карантинними обмеженнями звичні і традиційні форми бібліотечної роботи Івано-Франківської ОНМБ у 2021 

році поєднувались з дистанційними. Дотримуючись всіх протиепідемічних заходів, працівники ОНМБ робили все можливе 

для забезпечення високого рівня обслуговування користувачів, створюючи їм комфортні умови для роботи і спілкування. 

Пріоритетним залишалось якісне і оперативне забезпечення інформацією органів охорони здоров’я, лікувально-

профілактичних закладів, фахівців медичної галузі. Для цього використовувались форми індивідуального і групового 

інформування: розсилка на E-mail медичних закладів області інформаційних видань; оперативне інформування в режимі ВРІ; 

проведення масових інформаційних заходів; групове інформування. 

Важливим напрямом роботи ОНМБ у 2021 році залишалась автоматизація бібліотечних процесів та створення власних 

електронних ресурсів. Робота здійснювалась на основі інформаційно-бібліотечної системи ІРБІС-64, за допомогою якої у 

бібліотеці автоматизовано процес комплектування та каталогізації бібліотечного фонду, аналітичного опису періодичних 

видань, збірників наукових праць, матеріалів конференцій. 

Після оголошення карантину, робота бібліотеки була спрямована на внутрішні процеси. Переглядали фонд та відбирали 

на списання дублетні, застарілі, фізично зношені видання. Впродовж року було списано понад 40 тис. примірників. Частина 

списаних книг використовувалась для «буккросингу». Всі списані видання вилучені з інвентарних книг та каталогів. 

Через відсутність належного фінансування фонд ОНМБ за звітний період поповнився лише на 375 примірників. Книги 

були закуплені в магазині «Українська книга», подаровані Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського та 

читачами. 

 З метою популяризації фонду бібліотеки було організовано 37 тематичних виставок та полиць: Нові надходження у фонд 

ОНМБ; В зоні особливої уваги: COVID-19; Первинна ланка медицини – дієва складова охорони здоров’я; Ожиріння як 

проблема клінічної медицини. Організовувались також віртуальні книжкові виставки на сторінці ОНМБ у соціальній мережі 

Facebook. Бібліотека – криниця знань; СНІД в Україні – життя без страхування; Хвороба Альцгеймера; УПА – історія 

нескорених (До Дня УПА); Хвороба Паркінсона: діагностика та лікування. Горять свічки на тілі України (До дня Героїв 

Небесної Сотні) та ін. Було організовано 22 тематичні перегляди, з них особливою популярністю користувались: Якість води 

– якість життя; Гепатити – епідемія сучасності; Туберкульоз: нові діагностичні і лікувальні можливості та інші. 

Продовжувалась робота з поповнення електронного каталогу. Масив електронних записів на 01.01.2022 р. налічує біля 

63 тис. одиниць. Здійснювався аналітичний розпис статей з фахових періодичних видань, які надходили в ОНМБ. 



Для корпорації медичних бібліотек ОНМБ опрацьовувала 2 журнали: «Архів клінічної медицини» та «Галицький 

лікарський вісник». Надалі, ОНМБ планує здійснювати аналітичний розпис журналу «Art of Medicine», засновником і видавцем 

якого є Івано-Франківський національний медичний університет (журнал внесено до міжнародних наукометричних баз даних).  

Поповнювались картотеки «Наукові публікації лікарів Прикарпаття у періодичних виданнях», «Історія розвитку охорони 

здоров’я і медицини Івано-Франківщини», «Актуальні питання охорони здоров’я та медицини», «Персоналії», «COVID-19. 

Постковідний синдром». Було підготовлено і видано бібліографічний покажчик «COVID-19. Постковідний синдром» та 

підготовлено бібліографічний огляд «Йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання». 

 У звітному році мережа медичних бібліотек області налічувала 7 бібліотек: обласна наукова медична бібліотека; 

бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету; дві бібліотеки медичних коледжів та три бібліотеки 

лікувально-профілактичних закладів. Триває тенденція до скорочення мережі медичних бібліотек. Вже у січні 2022 року 

перестали функціонувати медичні бібліотеки КНП «Калуська ЦРЛ» та «Солотвинська лікарня». 

Сума асигнувань, яку виділив Департамент охорони здоров’я ОДА для функціонування ОНМБ у 2022 році обмежена.  

Наразі розглядається питання реорганізації Івано-Франківської ОНМБ у відділ медичної літератури обласної 

універсальної бібліотеки ім. Івана Франка. 

 

КНП «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА  

МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА КОР» 

 

Незважаючи на труднощі в період карантинних обмежень та з метою якнайповнішого забезпечення медичних 

працівників необхідною інформацією, КНП «Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека КОР» інтенсивно освоювала 

нові види діяльності та впроваджувала новітні технології. 

Робота була спрямована на удосконалення самої системи інформаційних послуг усім категоріям користувачів: надавався 

доступ до інформаційних ресурсів; здійснювалось оперативне й компетентне інформування за профілем їх діяльності; 

електронна доставка документів; дистанційне тематичне обслуговування; виконання різного роду запитів, бібліографічні 

консультації; підготовка інформаційних, бібліографічних матеріалів тощо.  

Вебсайт бібліотеки регулярно поповнювався необхідною інформацією, працював сервіс «Віртуальна довідкова служба. 

На сайті представлено електронну бібліотеку, інформаційний бюлетень «Нова медична література»; подається тематика 

книжкових виставок та широкий спектр виставок віртуальних. Особливу увагу привертає виставка «Герої в білих халатах», яка 

через друковані видання розкриває подвиги медиків в усі часи гарячих подій: від визвольної боротьби УПА, Другої світової 



війни, до подій на Майдані та російської агресії в Україні. Цікаво представлено історичний аспект не лише медичної, а й історії 

Кіровоградщини на виставках «Охорона здоров’я Кіровоградщини: історичний аспект», «Єлисаветград – Кіровоград: вчора та 

сьогодні».  

Комплектування фонду обласної медичної бібліотеки, як і в більшості бібліотек, здійснювалось в основному за рахунок 

позабюджетних коштів, подарунків тощо. Бібліотека отримувала видання з Національної наукової медичної бібліотеки 

України, медичних університетів, академій та інститутів Києва, Львова, Харкова. Спонсорською допомогою були дарунки 

авторів книг Валентини Карпової, Ніни Тимощук, Костянтина Чурпія, Ігоря Лазарєва, Юрія Матвієнка, Наталії Кіцери, Марії 

Прокопів, ФОП Максименко. Електронні версії книг Наталії Кіцери та Марії Прокопів, за їх згодою, розміщено на сайті 

бібліотеки.  

Проводилась активна робота із очищення фонду від непрофільної та дублетної літератури. Було вилучено і списано 51466 

примірників, замість запланованих 15 тис.  

В результаті реорганізації адміністративно-територіального устрою в країні і області зокрема та зміни організаційно-

правової форми закладів охорони здоров’я, з 21 районного об’єднання області було утворено 4 (Голованівський, 

Кропивницький, Новоукраїнський та Олександрійський). Внаслідок цього, мережа бібліотек лікувальних закладів за звітний 

рік зменшилась на 20 одиниць і становить 11 бібліотек. В бібліотеках ряду лікувальних закладів було здійснено інвентаризації 

фондів, за результатами яких відбулося списання. Загалом було списано 49090 примірників.  

ОНМБ, як методичний центр медичних бібліотек області, впродовж року опікувалась проблемами та удосконаленням 

діяльності бібліотек лікувальних закладів, які залишились. Впродовж року було здійснено 14 виїздів. Для бібліотек мережі 

проводились семінари і практикуми, на яких розглядались такі основні питання: „Планування та звітність у медичній 

бібліотеці”; „Ведення облікових документів у бібліотеці”; „Робота з упорядкування та збереження документальних фондів”; 

„Організація ДПА бібліотек та його використання”; „Формування та облік єдиного довідково-інформаційного фонду”.  

З питань організації роботи бібліотеки лікувальної установи, організації та проведення заходів, комплектування і 

збереження фонду, дистанційного обслуговування користувачів та ін. бібліотекам мережі впродовж року було надано 200 

методичних консультацій.  

Для підвищення професійного рівня бібліотечних працівників регіону видано реферативну інформацію: „Бібліотека – 

фундамент освіти, мудрість поколінь”, „Комунікативні аспекти професіоналізму сучасного бібліотекаря”; методичні 

рекомендації: „Бібліотечні фонди: порядок обліку”, „Використання інформаційних технологій в бібліотечній справі”; 

регламентуючі документи: „Підвищення кваліфікації: професійні програми для бібліотечних працівників”. Разом з тим, на 



статистичних показниках діяльності і ОНМБ і бібліотек мережі суттєво позначилися закриття бібліотечних пунктів у 

лікувальних закладах, зменшення медичного персоналу, студентів у вишах. 

Наразі, на засіданні Кіровоградської обласної ради ставилося питання про реорганізацію Комунального неприбуткового 

підприємства „Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека»» КОР, остаточне рішення не прийнято, питання 

залишається відкритим. 

 

«СЕКТОР БІБЛІОТЕЧНИХ РЕСУРСІВ» ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

З 1 грудня 2021 р. «Сектор бібліотечних ресурсів» Одеської обласної ради увійшов до складу «Відділу підвищення 

кваліфікації та перепідготовки лікарів, молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів та інших слухачів Комунального 

неприбуткового підприємства «Центр громадського здоров’я» Одеської обласної ради. Наразі, в Секторі один працівник. 

Охопити всі напрями бібліотечної діяльності одному працівнику фізично не під силу. В основному - це обслуговування 

користувачів та робота з фондом. 

Бібліотека здійснює формування, обробку та зберігання фонду.  

Користувачам надавався доступ до вітчизняних і віддалених баз даних та інформації на паперових носіях; 

Поповнення фонду складалось з книг та журналів, подарованих видавцями та окремими читачами. Сектор вдячний за 

подарунки Науковій бібліотеці Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; Інституту медичної 

радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва, Національній академії медичних наук України, Громадському руху “Віра. Надія. 

Любов” та іншим. Крім медичних, це також художні та популярні пізнавальні видання. 

 

 



Особлива увага приділялась роботі з фондом. Було переглянуто фонд щодо вивчення застарілих, фізично зношених та 

дублетних видань (понад 5 тис. прим.) книг та журналів. Вилучено 23017 прим. літератури, в т. ч. 8188 книг, 2312 застарілих 

брошур та 12517 журналів за минулі роки, які не користуються попитом у читачів. Згідно з актамами, ці примірники вилучено 

з інвентарних книг та каталогів.  

Продовжувалась робота з рекласифікації книг старого фонду. Виправлено шифри на книгах та каталожних карточках. 

Розставлено на полиці майже 3 тис. примірників медичної літератури.  

Для популяризації бібліотечного фонду та до знаменних дат було організовано виставки літератури: "З днем медичного 

працівника”, ”Видатні українські лікарі”, ”Подаровані книги”, ”Онкологічні хвороби: шляхи зцілення”, ”До дня хірурга”, 

“Всеукраїнський день бібліотек” та інші. Було проведено конкурс селфі «Кругом і всюди – читати буду».  

Впродовж року висвітлювались пам’ятні події та ювілейні дати видатних медиків, у складі відділу, проводилась активна 

робота з популяризації здорового способу життя та профілактики захворювань.  

З нагоди Всесвітнього дня охорони праці, який відзначається 28 квітня, було оголошено конкурс дитячого малюнка 

«Охорона праці очима дітей».  

 
 

За його результатами на офіційних ресурсах розміщено відеоролик нагородження переможців конкурсу.  

Всього послугами Сектору бібліотечних ресурсів та бібліотек мережі (крім бібліотек ОНМедУ та одеських НДІ) 

впродовж року скористалось 6130 користувачів.  

Бібліотека Відділу підвищення кваліфікації дає змогу лікарям і лікарям-інтернам постійно підвищувати рівень своїх 

професійних навичок та залишатися цінним спеціалістом на ринку праці. 



 

ПОЛТАВСЬКА ОНМБ 

 

Медичні бібліотеки Полтавської області у 2021 році поряд із традиційними, впроваджували нові форми і методи 

бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. Зважаючи на карантинні обмеження, в роботі бібліотеки широко 

використовувались комп’ютерні технології, створювались електронні каталоги, надавалась перевага обслуговуванню в онлайн 

режимі.  

На придбання літератури коштів виділено не було, комплектування бібліотечного фонду здійснювалося за рахунок 

отриманих періодичних видань, що надійшли безкоштовно від авторів, видавництв, інших організацій, та за рахунок заміни 

втрачених книг користувачами. 

Не дивлячись на фінансову скруту, медичні бібліотеки області здійснювали різнопланову роботу щодо обслуговування 

медичних спеціалістів лікувально-профілактичних закладів, вели постійний пошук шляхів задоволення інформаційних потреб 

лікарів та середнього медичного персоналу, організовували обслуговування хворих, які знаходяться на стаціонарному 

лікуванні. Розроблено систему інформаційного забезпечення працівників охорони здоров’я: тематичне обслуговування, 

вибіркове розповсюдження інформації. З метою оперативної інформації про нові надходження, користувачі бібліотеки 

одержували тематичні рекомендаційні списки нових публікацій. Рекомендаційні списки були сформовані і роздруковані за 

допомогою бібліотечної комп’ютерної програми. 

З метою формування електронної бази даних здійснювався аналітичний розпис і предметизація журнальних статей з 

періодичних видань, які надходять до бібліотеки. Впродовж року в електронний каталог було введено 720 назв статей, які 

також були роздруковані та влиті і в традиційний предметний каталог. На допомогу користувачам ведеться картотека праць 

лікарів Полтавської області. Регулярно поповнювались новими матеріалами бібліографічні картотеки з актуальних питань 

охорони здоров’я і медичної науки, персоналій, директивних та регламентуючих документів в галузі охорони здоров’я, 

картотека з історії медицини та охорони здоров’я Полтавщини. 

Серед онлайн послуг, які надавалися під час карантину, був доступ на сайті бібліотеки до бібліографічних і 

фактографічних даних, інформування і зворотний зв’язок з користувачами через соціальні мережі, електронною поштою, через 

інтерактивні форми спілкування Skype, Viber, Telegram, SMS-розсилку. Виконувалися всі типи бібліографічних довідок, у 

вигляді оформленого списку літератури, тексту документа, комп'ютерного файлу. Основним напрямком інформаційно-

бібліографічної роботи було виконання бібліографічних довідок, надання бібліографічних і методичних консультацій. Довідки 

стосувались переважно тем: COVID-19 – нова вірусна інфекція: патогенез, діагностика, лікування; Медичний контроль та 



документообіг, ведення програми Helsi; Актуальні питання діагностики та лікування COVID-19; Особливості перебігу, 

діагностика та лікування пневмонії, спричиненої COVID-19; Педіатрія і COVID-19; Підтримка психічного здоров’я населення 

в період пандемії; Вплив харчових добавок на задній сегмент ока та інші. 

В бібліотеці функціонують постійно діючі книжкові виставки: «Україна. Здоров’я нації», «Мистецтво лікування», «Світ 

газет», «Моя країна – Україна». Впродовж року було організовано 48 книжково-ілюстративних експозиції різної тематики. 

приділяється особлива увага і таким масовим формам інформування, як Дні інформації, Дні спеціаліста, Перегляди літератури, 

Бібліографічні огляди, бесіди. Було проведено 2 Дні інформації, 7 Днів спеціаліста, 10 переглядів літератури, 34 

Бібліографічних оглядів та 48 бесід. 

Одним із пріоритетів обласної медичної бібліотеки, як методичного центру було надання допомоги бібліотекам 

лікувальних установ, мережа яких у звітному році налічувала 5 бібліотек зі штатом 4 бібліотечних працівників (бібліотека 

Полтавської ЦРЛ не має у штаті посади бібліотекаря). У зв’язку з оптимізацією витрат на утримання медичного закладу у 2021 

році було закрито бібліотеку Комунального неприбуткового підприємства «Машівська лікарня».  

З метою підвищення професійної майстерності працівників медичних бібліотек, удосконалення практичних вмінь та 

навичок, використання їх у професійній діяльності, для бібліотекарів регіону працівниками ОНМБ було проведено семінари: 

«Медична бібліотека: нові моделі обслуговування медичних фахівців»; «Бібліотеки ЛПЗ і бібліотеки ОТГ: партнерство та 

координація дій» та семінар-практикум «УДК: знайомимось, вивчаємо, впроваджуємо». Було проведено атестацію 

бібліотечних працівників.  

ОНМБ та медичні бібліотеки мережі планують і надалі докладати максимум зусиль, використовувати всі свої сили і 

здібності, різноманітні методи інформаційної діяльності для найефективнішого задоволення читацьких запитів. 

 

«РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Комунальним закладом «Рівненська обласна наукова медична бібліотека» Рівненської обласної ради у 2021 році на 

передплату медичної періодики було використано 79,9 тис. грн та 22,4 тис. на придбання фахової літератури. Крім цього, 

медичну літературу отримували з обмінного фонду ННМБУ, від бібліотек медичних університетів Івано-Франківська, Києва, 

Львова, Тернополя, Харкова, Сумського державного університету. Дарували книги автори, видавці, керівники лікувально-

профілактичних установ.  

Здійснювалась інтенсивна робота з оптимізації фонду, в результаті якої було відібрано і списано 6,5 тис. застарілої і 

дублетної літератури. 



З метою популяризації фонду, в бібліотеці організовувались постійно діючі книжкові виставки: «Нові книги», «Нові 

журнали» та тематичні: «Видатні імена медицини Рівненщини», «Мистецтво милосердя», «Мікози – помста цивілізації», «Про 

дитяче харчування і не тільки» тощо.  

Поповнювались бази даних електронного каталогу. Зокрема, в базу даних аналітичних описів журнальних статей з 

медичної періодики співробітниками бібліотеки внесено 2620 бібліографічних описів, 4386 – отримано з ННМБУ, відповідно 

до Проєкту корпоративної каталогізації. В базу даних «Наукові роботи лікарів Рівненщини» внесено 435 наукових робіт; БД 

«Краєзнавство» - 1000 описів. Бібліографічні покажчики «Наукові праці лікарів Рівненської області» та «Покажчик наукових 

праць Єнікеєвої В. М.». 

Продовжувався процес ретроконверсії книжкового фонду читальної зали. 

Надання бібліотечних послуг користувачам бібліотеки здійснювалось на абонементі та в читальній залі бібліотеки. З 

огляду на ситуацію, заходи проводились як в офлайн, так і в онлайн форматі. В бібліотеці проходили відкриті перегляди нової 

медичної літератури, під час яких користувачам надавалась можливість безкоштовного копіювання окремих розділів, сторінок, 

статей тощо. Перегляд, на якому було представлено 22 605 джерел інформації, відвідало понад 300 користувачів. Паралельно 

проводилось опитування щодо їх запитів, професійних інтересів. Крім переглядів у стінах бібліотеки, впродовж року було 

здійснено 7 виїзних переглядів: в обласну та міську дитячу лікарні, обласний фтизіопульмонологічний центр, Гощанську 

багатопрофільну лікарню, міську лікарню № 2, обласний госпіталь ветеранів війни, Клеванську лікарню ім. Вервеги. На них 

вивчались запити користувачів, надавалась практична допомога працівникам бібліотек. 

 В карантинний період працівники бібліотеки здійснювали обслуговування користувачів дистанційно, оскільки 

Бібліотека повністю забезпечена необхідною комп’ютерною технікою, вона має можливість інформувати користувачів через 

соцмережі, месенджери, електронну пошту. Наголос робився на формуванні інформаційно-бібліографічних видань з питань 

організації роботи медичної галузі області, підготовки довідок, інформаційних, тематичних, рекомендаційних списків 

літератури. Було підготовлено і представлено на сайті бібліотеки онлайн виставки «Печінка – хімічна лабораторія організму», 

«Здоров’я підлітків», «Коронавірусна інфекція» тощо.  

 Робота Рівненської ОНМБ завжди відзначалась креативним підходом та неординарністю. Так, з історії аптечної справи 

в читальній залі бібліотеки було організовано зустріч зі студентами Рівненської медичної академії, на якій виступила провізор 

Рівненської аптеки-музею І. М. Ліхолат. До тижня здоров’я підлітків, створено і презентовано на сайті відео «Здоров’я підлітка. 

Поради лікаря», презентовано 3 усних журнали: «Вірусні гепатити», «Кишкові інфекції», «Антистрес» про вплив хронічного 

стресу на здоров`я людини. Впродовж року організовували масові заходи за участю лікарів медичних установ: лікаря-дієтолога 

Сінькової Л. Г., лікаря-епідеміолога Фісянчук У., завідувача епідеміологічним відділенням обласного лабораторного центру 



Мороза В. О., у Територіальному центрі соціального обслуговування провели зустріч лікарів з психологом Л. В. Климчук. В 

дитячій лікарні до дня Святого Миколая провели масовий захід «Подаркуй книгу бібліотеці». Проводились майстер-класи з 

писанкарства та виготовлення декоративних свічок «Підсвічник на Святвечір», «Великодні прикраси», «Різдвяна зірка».  

 В своїй діяльності бібліотека активно співпрацює з Департаментом цивільного захисту та охорони здоров’я населення 

Рівненської ОДА, головними лікарями лікувальних установ. Інформація про всі заходи в бібліотеці розміщувалась на сайті 

бібліотеки, обласної ради, в обласній газеті «Медичний вісник». 

 Щомісяця в бібліотеці проводяться заняття з інформаційної компетентності, на яких бібліотекарі презентують анотації 

та реферують наукові статті з нових медичних журналів. У медичних закладах міста було проведено Інформхвилини «Нові 

послуги бібліотеки – нові можливості для вас», для читачів та співробітників бібліотеки – «Свято Покрови Пресвятої 

Богородиці», фестиваль «Кіно для кожного» та два онлайн - фестивалі «Європейське кіно».  

 З метою популяризації кращого досвіду роботи з надання якісних послуг користувачам, серед відділів бібліотеки вперше 

було започатковано конкурс «Сучасна бібліотека: ярмарок ініціатив». Конкурс має на меті виявити творчий потенціал кожного, 

привернути увагу медичної громади до бібліотечної діяльності. 

 Мережа медичних бібліотек Рівненської області складається з 4 бібліотек медичних коледжів та 4 бібліотек лікувальних 

установ. ОНМБ надає методичну і практичну допомогу. На жаль, у більшості районів бібліотеки лікувальних закладів 

ліквідовано. Залишились у Рівненському обласному госпіталі ІВВВ, Рівненській, Рокитнівській та Сарненській ЦРЛ.  

 

КЗОЗ «ХАРКІВСЬКА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА» 

 

 Одним з головних завдань КЗОЗ «Харківська наукова медична бібліотека» у 2021 році було максимальне задоволення 

інформаційних потреб користувачів. Надання послуг здійснювалось на абонементі, в читальних залах бібліотеки, у відділі 

наукової медичної інформації і бібліографії, а також у пункті видачі літератури, розміщеному в КНП "Міська клінічна лікарня 

швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мєщанінова" Харківської міської ради.  

 Фонд бібліотеки комплектувався в основному з безкоштовних джерел: дарунки від видавничих організацій, 

користувачів, за рахунок спонсорської допомоги, американського благодійного фонду «New school for social research», через 

обмінно-резервний фонд, передплачених періодичних видань тощо.   

 Всі нові надходження відображались в каталогах та картотеках бібліотеки. Продовжувалось наповнення бази даних 

електронного каталогу статей (аналітичний розпис медичних періодичних видань). 



 Практикуючим медичним працівникам бібліотека надавала достовірну наукову інформацію про нові методи лікування 

та діагностики, нові фармацевтичні препарати, що успішно пройшли клінічні випробування, повнотекстові тематичні добірки, 

дайджести, рекомендаційні списки нових публікацій, календарі знаменних дат в галузі охорони здоров’я, добірки літератури 

для середнього медичного персоналу та ін. 

Бібліотечні фахівці відслідковували поточні публікації в періодичних виданнях за медичною тематикою або заданою 

темою та інформували користувачів за «Угодою про співпрацю» чи за індивідуальним замовленням, допомагали в пошуку та 

підборі потрібної інформації.  

Через послугу «Електронна доставка документів» (ЕДД) користувачі мали змогу замовити й отримати безкоштовно 

електронні копії документів з фондів бібліотеки. 

Деякі категорії спеціалістів (наукові працівники, викладачі, тощо) обслуговувалися засобами сигнального інформування 

та ВРІ (вибірковим розповсюдженням інформації). Бібліотекарі здійснювали дистанційне інформування користувачів за певною 

тематикою через їх e-mail.  

 Важливим напрямом роботи бібліотеки було виконання інформаційних довідок за запитами користувачів. 

Використовуючи довідково-інформаційний фонд бібліотеки, надавались довідки, що потребували поглибленого пошуку: 

адресні, аналітичні, тематичні, уточнювальні.  

 Регулярно здійснювалась робота по адмініструванню сайту бібліотеки та її сторінок у соціальних мережах. В умовах 

пандемії найпоширенішим способом популяризації фонду було створення й розміщення на сайті і в соцмережах віртуальних 

виставок.  

Довідково-бібліографічне обслуговування користувачів з питань медичної науки, охорони здоров'я та історії медицини 

здійснювалося в режимі «запит-відповідь», в тому числі за допомогою e-mail та повідомлень в мережі Facebook. Серед 

науковців-медиків були найбільш затребувані бібліографічні довідки. Пошук інформації по тематичних запитах 

співробітниками закладу здійснювався з використанням усіх ланок довідково-бібліографічного апарату ХНМБ і інших 

бібліотек міста. В 2021 році було виконано 660 бібліографічних довідок. 

Особливим попитом користувалася вся наявна в бібліотеці інформація з гострої респіраторної хвороби COVID-19 (дні 

інформації за темою «Вакцинація: прості відповіді на складні питання»; виставки «Пандемія: СТОП!», «COVID-19: проблеми 

та перспективи подолання», «COVID-19. Лікування та профілактика в умовах пандемії», «Нові рекомендації щодо лікування 

COVID-19»; виставка в пункті видачі літератури «COVID-19, нова література для спеціалістів різного профілю»). Було 

організовано систематичне, безперервне інформування медиків з найактуальніших питань по COVID-19 за допомогою 

соціальної мережі Facebook. 

http://vinmedlib.org.ua/posluhy/elektronna-dostavka-dokumentiv


З метою популяризації історичних документів, рідкісних медичних видань, багато з яких відсутні у фондах інших 

бібліотек м. Харкова та України, в 2021 році бібліотека продовжила роботу над серією бібліографічного покажчика «Дисертації 

з фонду Харківської наукової медичної бібліотеки». Була складена та надрукована 1 частина 4-го випуску.  

 Протягом звітного періоду бібліотека в своїй роботі приділяла велику увагу медичному краєзнавству. Фонд ХНМБ 

багатий літературою з історії медицини, краєзнавчою медичною літературою: дореволюційними харківськими медичними 

виданнями, прижиттєвими і першими виданнями українських, харківських вчених-медиків - основоположників вітчизняної 

медицини, їх дисертаціями, багато з яких відсутні в інших бібліотеках не тільки м. Харкова, а й України. Так, наприклад, в 

2021 році було здійснено пошук та надання матеріалів про рентгенолога Розенцвейга Б. К. - члена Харківського медичного 

товариства, Товариства рентгенологів і радіологів, який довгий час працював в «Інституті медичної радіології ім. 

С. П. Григор’єва НАМН України», про дисертацію болгарського вченого професора Георгія Кириллова Лозанова (22.07.1926 – 

06.05.2012), доктора медичних наук та ін. 

Співпраця з представниками різних систем і відомств, науковцями, викладачами закладів вищої освіти – невід’ємна 

частина роботи Харківської наукової медичної бібліотеки. Хоча COVIDний карантин в 2021 році і мав свої обмеження, 

спеціалісти закладу брали участь у численних онлайн заходах (конференціях, форумах, виставках, круглих столах, навчальних 

заходах з підвищення кваліфікації), які активно проводилися в мережі Інтернет. 

 Впродовж карантинного періоду, на офіційному сайті закладу та у соцмережах викладалась оновлена інформація 

Національної служби здоров’я України та Міністерства охорони здоров’я України стосовно ситуації з COVID-19: про 

профілактичні заходи під час пандемії, про наявні пункти вакцинації проти гострої респіраторної хвороби СОVID-19 в м. 

Харкові та інших містах.  

 Здійснювалась підтримка та покращення локальної мережі, поточна підтримка безперервної роботи комп’ютерів та 

периферійних засобів у відділах бібліотеки: технічний супровід, системне адміністрування, проведення профілактичних робіт 

і поточний ремонт з метою захисту інформації в локальній мережі. Здійснювались мережеві налаштування, було забезпечено 

резервне копіювання даних. Продовжувалась робота з модернізації інформаційної структури, актуалізації контенту та 

технічного супроводження вебсайту бібліотеки. 

 Оскільки ХНМБ є організаційно-методичним та координаційним центром мережі медичних бібліотек Харківської 

області, бібліотекарям медичних установ надавались консультації, проводились часткові перевірки діяльності та надавалась 

методична і практична допомога, аналізувалась їх робота та складались огляди діяльності на основі річних звітів та перевірок. 

В 2021 році було придбано комп’ютерне обладнання та приладдя, закуплено протипожежне обладнання для 

книгосховища, розташованого в ІМІ ім. І. І. Мечникова. 



 Для здійснювання всіх протиепідемічних заходів в закладі, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, 

були закуплені засоби індивідуального захисту для співробітників та відвідувачів закладу – захисні маски, рукавички, 

антисептичні засоби для рук та поверхонь, миючі засоби. Дезінфікуючі засоби для обробки рук були розміщені на вході в 

бібліотеку. Крім того, і співробітники, і відвідувачі повинні були знаходитися в приміщенні бібліотеки в захисних масках або 

респіраторах, дотримуватись соціальної дистанції та інших правил поводження під час карантину. В бібліотеці регулярно 

проводилось ретельне прибирання з використанням дезінфікуючих засобів. 

 Впродовж 2021 року було виконано частковий ремонт покрівлі на будівлі адміністративно-читацького корпусу 

бібліотеки, дрібний ремонт в приміщеннях бібліотеки, проводився ремонт автомобіля бібліотеки, ремонт системи 

відеонагляду, поточний ремонт комп’ютерного обладнання. 

  

МЕРЕЖА МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Мережа медичних бібліотек Черкаської області складається: з наукової медичної бібліотеки Черкаської медичної 

академії (методичного центру медичних бібліотек області), бібліотеки Уманського медичного коледжу, 3 бібліотек обласних 

лікувально - профілактичних закладів, 2 – при центральних районних лікарнях.  

 На жаль, бібліотеки лікувальних закладів фактично не фінансуються і їх фонди безнадійно застаріли. Надходження 

здійснюється в основному за рахунок подарунків та передплати періодичних видань. Найбільшим надходженням за рік було 

до фонду бібліотеки Уманського медичного коледжу (702 прим.), найменшим – Черкаської центральної районної лікарні – 10 

прим. газет було отримано в дар. Незважаючи на те, що карантинні обмеження позначились на роботі бібліотек.  

 Бібліотекарем КНП «Черкаський обласний дитячий багатопрофільний санаторій «Сосновий бір» Лютенко М. спільно з 

обласною дитячою лікарнею було проведено цікаві заходи: заочну подорож «Країна прав дитини», години вільного 

спілкування «Ми обираємо здоров’я», «Екологічний слід людини на землі» та ін., інтелектуальна гра «Бібліоерудит» тощо. В 

бібліотеках лікарень організовували книжкові виставки, тематичні перегляди. Бібліотекар КНП «Третя Черкаська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги» готувала матеріали на допомогу медичним сестрам для підвищення кваліфікації, з 

санітарно-освітньої роботи. Інформація передавалась прямо у відділення. На п’ятихвилинках лікарів періодично інформували 

про нові надходження, огляди публікацій лікарів та повідомлень і статей про лікувальний заклад у періодичних виданнях, 

інформація розміщувалась на сайті.  

 Сьогодні медичні бібліотеки всієї України, крім своєї безпосередньої інформаційної діяльності, долучаються до 

волонтерської роботи на допомогу збройним силам України, біженцям та тимчасово переміщеним особам. На базах бібліотек 



проводяться навчання з надання домедичної допомоги. До проведення таких навчань бібліотекарі залучають медиків, 

волонтерів, співробітників Червоного Хреста, тренерів служб спасіння. Біженцям надається інформаційна допомога в 

поселенні, до роботи з ними залучаються психологи. 

Наразі бачимо як змінюються традиційні функції бібліотек, залежно від потреб часу. Будь-який кінець, це одночасно і 

початок чогось нового. 

 

 

 

 

 



3. ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК 

ВИЩИХ МЕДИЧНИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

ІІІ-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ У 2021 РОЦІ 

 

2021 рік став другим роком панування в світі пандемії COVID-19. Українські бібліотеки вже пристосувались до викликів 

часу ще минулого року, тому продовжували успішно працювати, залишаючись головними інформаційними центрами медичної 

науки в країні.  

У 2021 році функціонувала 21 Наукова бібліотека вищих медичних учбових закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації.  

З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, бібліотеки, в більшості своїй, перейшли 

на дистанційний режим роботи. Діяльність Наукових бібліотек вищих медичних учбових закладів України, як і в попередні 

роки, була спрямована на забезпечення інформаційних та науково-дослідницьких потреб науковців і студентів. Відбувалось 

формування книжкових фондів відповідно до профілю університету та потреб користувачів, наповнення електронного 

каталогу бібліотек та інтегрування у світовий науково-освітній простір. Розкриття наукового потенціалу вузів здійснювалось 

шляхом презентацій, відеозаписів, представлення бібліотек у соціальних мережах. З метою розвитку професійних, 

компетентних бібліотечних кадрів, проводились заняття з відвищення кваліфікації, лекції, тренінги.  

Маючи досвід проведення Інтернет-конференції у минулому році, методична служба Національної наукової медичної 

бібліотеки України підготувала і провела щорічну ХХ ювілейну міжнародну науково-практичну конференцію «Тенденції 

розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства». Співорганізаторами форуму 

виступили Наукова бібліотека Ужгородського національного університету та Українська бібліотечна асоціація.  

Вперше в онлайн форматі було проведено атестацію працівників мережі медичних бібліотек на відповідність займаній 

посаді. 

Висловлюємо щиру вдячність адміністрації Наукових бібліотек за вичерпні цікаві звіти, що послужили інформаційним 

підгрунтям для написання аналітичного огляду. Матеріал подано за алфавітом назв вузів.  

З огляду на карантинні обмеження, бібліотеки масово перейшли на роботу в онлайн режимі, тому в огляді акцент 

зроблено саме на цьому. 

У таблиці 4 подано основні дані з отриманих розгорнутих річних звітів керівників Наукових бібліотек вищих медичних 

учбових закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації.  

 

 



 

БІБЛІОТЕКА БУКОВИНСЬКОГО  

ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2021 рік став для бібліотеки знаковим – 28 травня рішенням Вченої ради університету на посаду директора бібліотеки 

обрана за конкурсом Кіселиця Ганна Григорівна.  

Головні напрями діяльності бібліотеки полягають в максимально повному бібліотечно-інформаційному забезпеченні 

навчально-виховного та наукового процесів. 

На жаль, карантинні обмеження вплинули на основні показники роботи бібліотеки. 

Важливою складовою культурно-просвітницької та виховної роботи є виставкова діяльність, яка спрямована на 

інформування та інтелектуальний розвиток читачів. За рік було організовано 70 тематичних книжково-ілюстративних 

виставок. Проведено цикл виставок «Наукові здобутки науковців БДМУ». 

Для іноземних студентів першого року навчання було проведено онлайн-екскурсію, під час якої студенти ознайомились 

з електронними сервісами та інформаційними ресурсами бібліотеки. 

Для зручності професорсько-викладацького читального залу є надання консультацій й наочної допомоги щодо роботи з 

повнотекстовим ресурсом «MEDLINE with Full Text» (EBSCO)» й наукометричними базами даних «Scopus» та «Web of 

science». Користувачі можуть ознайомитися з новим українським ресурсом для науковців Open Ukrainian Citation Index (OUCI). 

З метою якісного та оперативного обслуговування всіх категорій користувачів надається широкий спектр послуг, 

зокрема:  

 Оформлення та перевірка правильності бібліографічних посилань і бібліографічних списків у підготовлених до друку 

науковцями вузу статтях, наукових роботах та книжкових виданнях за Національними стандартами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, 

ДСТУ 8302:2015; міжнародним Vancouver style; міжнародним АРА стилем; Гарвардським стилем. 

 Допомога у питаннях наукометрії: пошук та підбір журналів за тематичним спрямуванням, ключовими словами, 

редакційною політикою, індексуванням, Impact Factor; перевірка на автентичність; підбір фахових журналів ВАК категорії «Б» 

для публікації за необхідним тематичним спрямуванням; допомога у веденні особистих профілів на науковметриних 

платформах, підвищенні рівня цитованості публікацій тощо. 

 Ведення (редагування, наповнення, опис) цифрового репозитарію «Інтелектуальні фонди БДМУ». База даних налічує 

8 основних колекцій, 61 розділ, 500 колекцій в розділах. Репозитарій налічує 16640 електронних записів. 



 Технічний супровід конференцій БДМУ (платформа URAN, Open Conference System, OCS). У 2021 році на платформу 

внесено 5 конференцій, 687 презентацій/доповідей, 866 тез. 

 Надання широкого кола консультацій. 

 Робота з висвітлення діяльності бібілотеки у соціальній мережі Facebook. Сторінка бібліотеки є активною впродовж 9 

років, на неї підписано 414 користувачів. У 2021 році опубліковано 259 матеріалів за різними рубриками: «Події в 

Буковинському державному медичному університеті», «Масова робота бібліотеки», «Поезія щодня», «Вчимося у видатних», 

«Корифеї медичної науки», «Видатні діячі літератури», «Привітання», «Нові надходження» та ін. 

До Дня науки в Україні було проведено ряд заходів: 

   Інформаційну годину «Основи наукового цитування та стилі оформлення посилань у наукових роботах» для 

науковців кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб; 

   Вебінар «Використання інформаційно-пошукових систем при написанні наукової роботи» для слухачів Школи 

молодого викладача; 

   Вебінар «Правила пошуку інформаціїв базах даних для навчальної та наукової діяльності. Правильність 

цитування та посилань у наукових текстах» для аспірантів кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти та 

студентів ІІ курсу спеціальності «медична психологія»; 

   Відеопрезентацію наукових здобутків фахівців БДМУ «Сучасні наукові видання БДМУ»; 

   Відеопрезентацію «Біомедичні журнали з фондів бібліотеки за категоріями, квартилями та індексацією» для 

науковців вузу; 

   Інформаційний бюлетень іноземних наукових видань з фондів видаництва Elsevier для науковців вузу; 

   Інформаційну онлайн-годину на тему: «Олександр Богомолець – українець, який продовжив життя людству» та 

ін.  

Було організовано проведення науково-практичного вебінару «Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися 

помилки», який провела експертка з інформаційно-аналічних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics Ірина 

Тиханкова. 

В рамках Всеукраїнського тижня медійної грамотності, Міжнародного тижня відкритого доступу з науковцями вузу було 

проведено ряд семінарів:  

           «Інформаційна грамотність науковця – сучасне обличчя університету» для науковців кафедри стоматології 

дитячого віку; 



   «Відкритий доступ науково-публікаційного процесу у дослідницькій роботі» для науковців кафедри акушерства 

та гінекології; 

    «Цифрові інструменти – науковцям БДМУ» для науковців кафедри внутрішньої медицини. 

В рамках Місяця цифрової грамотності було проведено два семінари: 

   «Цифрові та інформаційні технології як інструмент нових можливостей для науковця» для науковців кафедри 

педіатрії та медичної генетики; 

   «Цифрова та інформаційна грамотність: що потрібно знати науковцю?» для науковців та аспірантів кафедри 

педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. 

В грудні 2021 року проведено семінар із науковцями-здобувачами на тему «Відкриті освітні ресурси на допомогу 

науковцю». 

З метою пощирення інформації щодо роботи бібліотеки в інформаційному просторі та залучення нових підписників і 

користувачів наприкінці року створено сторінки бібліотеки в соціальних мережах Instagram, Telegram, Twitter. 

Розроблено та удосконалено ряд технологічних інструкцій: по роботі з віртуальною бібліографічною довідкою, по 

створенню та наповненню метаданими цифрового репозитарію «Інтелектуальні фонди БДМУ» та по наповненню метаданими 

електронного архіву «Науковці конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ». 

Співробітники бібліотеки брали участь у низці наукових заходів: 

 майстер-класі «Microsoft Excel – практичні поради для бібліотекарів», який проводив Регіональний консультаційно-

тренінговий центр; 

 вебінарі «Створення привабливого інтерактивного простору бібліотеки за допомогою сучасних інформаціних 

технологій», організованому ВГО Українська бібілотечна асоціація та ін. 

У 2021 році підготовлено два покажчики «Історія медицини України та Буковини» та «Іван Миколайчук – душа 

українського поетичного кіно» (до 80-річчя від дня народження). Покажчики розміщені на сайті бібліотеки в електронному 

вигляді у рубриці «Наші публікації». 

В університеті БДМУ використовується антиплагіатна інтернет-система «AntiPlagiarism». Впродовж року перевірено 229 

документів. 

Постійно здійснюється робота з сайтом: щоденно оновлюється головна сторінка, розділи «Вчимось у видатних», «Фонди 

бібліотеки», сторінки «Книги науковців БДМУ» та «Мелодії рими». Двічі на тижень оновлюється англійська версія сайту. 

Додається інформація про заходи, які проводили співробітники бібліотеки у звітному році. Постійно експонуються віртуальні 



виставки. За рік сайт відвідало 34476 користувачів. Крім того, продовжувалась робота з наповнення сайту 

«Університетознавство». Створено 4 нові сторінки. Зафіксовано 4200 звернень на сайт. 

Працівники бібліотеки 29 квітня взяли участь к засіданні круглого столу «Академічна доброчесність в освітньому 

середовищі. Виклики та практики», організаторами якого вииступили Американські Ради з міжнародної освіти, проєкт 

«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» та НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». 

Важливою роботою є імпорт-експорт в системі корпоративної каталогізації медичних бібліотек. За завітний період 

прийнято, оброблено та введено в АБІС «ІРБІС 64» 690 номерів журналів і 3900 статей.  

Впродовж року редагувався електронний каталог АБІС «ІРБІС 64», відредаговано 8595 записів. 

Згідно з домовленістю про обмін науковими періодичними виданнями між бібліотекою БДМУ та бібліотекою 

Харківського національного фармацевтичного університету у 2021 році у Харків надсилалися журнали БДМУ «Буковинський 

медичний вісник» і «Клінічна та експериментальна патологія». 

Великим попитом користується віртуальна послуга «Визначення індексів УДК та авторського знака для документів». За 

рік зафіксовано 617 звернень, визначено 755 індексів УДК та 83 авторських знаки. 

Впродовж звітного року тривав безкоштовний доступ до наукометричних ресурсів Web of Science та Scopus. До грудня 

2021 року було надано доступ до повнотекстових зарубіжних баз даних наукової інформації «Medline with Full Text» (EBSCO) 

та ScienceDirect (Elsevier). Назавжди надано безкоштовний доступ до повних текстів 10000 книг за 2017 рік одного з 

найбільших світових видавництв Springer Nature. 

Фахівці бібліотеки продовжували популяризацію культурно-просвітницької спадщини, огранізовуючи змістовні й цікаві 

масові заходи до календарних та пам`ятних дат, зокрема: годину пам`яті до Дня Героїв Небесної Сотні «Ангели Майдану»; до 

150-річчя від Дня народження Лесі Українки поетичний калейдоскоп онлайн «Я буду вічно жити»; поетичний вернісаж 

«Величне слово Кобзаря»; літературно-поетичну годину «Поезія – це стан душі високий»; годину-спомин онлайн до 35-річчя 

від дня трагедії на Чорнобильській АЕС; інформаційну годину онлайн до Дня Конституції України «Конституція – оберіг нашої 

державності»; інформаційну годину «Трагедія Бабиного Яру» на вшанування пам`яті жертв Бабиного Яру та багато інших. 

Важливою складовою культурно-просвітницької та виховної роботи є виставкова діяльність, яка спрямована на 

інформування та інтелектуальний розвиток читачів. Загалом було оформлено 327 тематичних виставок, які паралельно 

висвітлювалися на сторінках бібліотечних інтернет-ресурсів. 

 

 



 

БІБЛІОТЕКА ВНКЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ІМ. АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО» 

 

Бібліотека є структурним підрозділом ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського». Основні 

напрями її діяльності: формування, використання та зберігання бібліотечного фонду відповідно до профілю академії та 

інформаційних запитів користувачів; забезпечення повного, якісного і оперативного обслуговування студентів, аспірантів, 

професорсько-викладацького складу, наукових працівників та інших категорій користувачів відповідно до їх інформаційних 

запитів на основі широкого доступу до фондів бібліотеки і згідно з правилами користування бібліотекою; сприяння вихованню 

медичних фахівців високої кваліфікації, гармонійно розвинутих, високоморальних, свідомих cвого громадського обов'язку, 

відкритих до інтелектуального, духовного і творчого розвитку; пропагування за допомогою книг загальнолюдських цінностей, 

історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення; виховання інформаційної культури читачів, 

прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою; організація та ведення довідково-пошукового апарату з 

використанням як традиційних, так і новітніх технологій; ведення наукових досліджень з питань бібліотечної справи; 

розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі нових технологій, комп`ютеризації 

інормаційно-бібліотечних процесів; координація діяльності бібліотеки з іншими структурними підрозділами та громадськими 

організаціями академії, співпраця та взаємодія з науковими бібліотеками інших ВНЗ та бібліотеками інших систем і відомств.  

У 2021 році бібліотека отримувала 11 періодичних видань: «Збірник нормативно-директивних документів з охорони 

здоров’я», «Медична освіта», «Високий Замок», «Довідник головної медичної сестри», «Лабораторна справа", «Новини 

стоматології», «Вісник медичних та біологічних досліджень», «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та 

практики», «Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень», «Актуальні питання педіатрії, акушерства та 

гінекології», «Охорона праці». 

За сприяння кафедри психічного та фізичного здоров’я у подарунок для незрячих студентів Академії, в Академію від 

фонду родини Нечитайло надійшли нові сучасні книжки надруковані шрифтом Брайля.  

У 2021 році Посольство США в Україні продовжило безкоштовний віддалений доступ до онлайнової бібліотеки 

eLibraryUSA, що раніше було моживим тільки у центрах “Вікно в Америку”. 

Інформацію наведено з сайту, цифрові показники роботи наведено у Таблиці № 4. 

 

 

 



 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. І. ПИРОГОВА 

 

Наукова бібліотека гнучко реагувала на постійні зміни та, враховуючи потреби й очікування користувачів, спрямовувала 

свої зусилля на розширення взаємодії в площину віртуальної комунікації. Пріоритети діяльності полягали в забезпеченні 

онлайн та офлайн доступу користувачів до науково-освітніх ресурсів, збереженні інформаційного потенціалу, впровадженні 

сучасних інформаційних послуг, організації соціокультурної роботи із студентською молоддю в онлайн-площині, підтримання 

статусу методичного центру в співпраці бібліотек ЗВО м. Вінниці та України. 

З урахуванням складної епідемічної ситуації в країні та росту захворюваності короновірусною інфекцією, керівництво 

університету прийняло рішення про проведення дистанційного навчання для студентів усіх курсів навчального закладу. 

Фактично традиційне навчання було тільки 2 місяці: з 1 вересня до 15 жовтня та з 16 грудня до кінця року. Це вплинуло на 

основні показники діяльності бібліотеки, зменшилася кількість фактично обслужених читачів, кількість відвідувань та 

книговидача.  

Звітний рік був щедрий на змістовні та цікаві проєкти, реалізацією яких було видання унікальних книг, які поповнили 

бібліотечний фонд. Найграндіозніший проєкт Українського інституту книги – повне нецензуроване академічне зібрання творів 

Лесі Українки в 14 томах, видане з нагоди її 150-річного ювілею. До повного академічного зібрання творів Лесі Українки 

увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці.  

У зв’язку з реорганізацією Вінницької обласної медичної бібліотеки, бібліотеці ВНМУ було передано 1402 прим.  

Наприкінці звітного року відбувся довгоочікуваний тендер по монтажу перегородок до пересувних металевих стелажів, 

було завершено роботу по їх встановленню, тому бібліотека активізувала роботу по впорядкуванню і розміщенню пасивного 

книжкового фонду, розпочала величезну роботу по розстановці, перешифруванню книг та періодичних видань.  

Велику пошукову роботу здійснили працівники бібліотеки при підготовці нарису «Історія біблотеки», присвяченому 100-

річчю заснування ВНМУ імені М. І. Пирогова. 

У 2021 році було створено БД «Викладачі і випускники Вінницького медичного». Створена база даних наповнюється 

інформацією про персоналію: коротка біографічна довідка, рік випуску, відскановане фото (портрет, загальне фото). Також 

описуються фото викладачів, працівників і загальні фото. Введено інформацію за 1937–1939 роки. Ця база представлена на 

сайті бібліотеки. 

Упродовж 2021 р. до БД «STATTI. Краєзнавство» систематично здійснювали введення та редагування аналітичних 

записів з газет, збірників, однотомних та багатотомних видань, видань, що продовжуються тощо. Здійснювали прикріплення 



повнотекстових версій номерів газети «Молодий медик» за 2015–2021рр. До БД було внесено описи статей із 20-го та 21-го 

тому «Енциклопедії Сучасної України». 

Поповнювалася БД «Знаменні і пам’ятні дати», проводилося редагування бібліографічних записів введених упродовж 

2018–2021 рр.  

Провівши аналіз БД «Рідкісні видання», було виявлено, що важлива для користувачів інформація не відображається у 

пошукових словниках ключових слів, оскільки програмою це не передбачено. Для максимального відображення всіх 

відомостей було переналаштовано словник ключових слів. Здійснювалось дослідження фонду рідкісних і цінних видань 

бібліотеки. На 01.01.2022 р. в БД електронного каталогу фонду рідкісних і цінних видань внесено 732 записи. Загальна кількість 

складає 3772 записи. 

У 2021 році впроваджено нові форми роботи: отримано доступ до електронного журналу університету, де за допомогою 

пошукової системи здійснювали оперативний пошук інформації про студектів за різними категоріями: ПІБ, № ID, стать, мова 

навчання, курс, група, факультет, спеціальність, форма навчання і т. д.; здійснювалася звірка студентів у БД «Читач» з 

електронним журналом; велася БД «Книгозабезпеченість». 

  Фахівці бібілотеки забезпечували віддалений доступ до інформаційних ресурсів, здійснювали дистанційне 

обслуговування користувачів у напрямах інформаційно-пошукового обслуговування, підготовки бібліографічних видань, 

виконання тематичних запитів, електронного інформування користувачів. 

Впродовж року здійснювали електронне сигнальне інформування кафедр університету про нові надходження літератури 

з медицини, хімії та біології. Підготовлено і надіслано на кафедри та проректору з навчальної роботи 10 номерів 

«Бібліокур’єра», який інформує про нові надходження.  

На асортимент довідково-бібліографічних та інформаційних послуг відділу позитивно вплинули доступи до ресурсів 

наукометричних баз Web of Science і Scopus; до баз ScienceDirect видавництва Elsevier, до EBSCO і видавництва Bentham 

Science.  

Здійснювали експрес-інформування університетської наукової спільноти про вебінари; відкритий доступ до 

повнотекстових онлайн-ресурсів; відкритий доступ до наукових ресурсів міжнародних баз і видавництв. Інформацію 

оперативно представляли на сайтах бібліотеки і університету, в соціальних мережах та надсилали електронною поштою по 

кафедрах. 

У 2021 р. до «Дня бібліографії» підготовлено тематичний список літератури «Ковід-19: життя в умовах пандемії». До 

Дня науки підготовлено інтерактивну інформацію на сторінку Наукової бібліотеки ВНМУ у соцмережі Фейсбук, на сайті 

бібліотеки було представлено інформацію до Дня інтелектуальної власності та Дня авторського права. 



Зал електронної інформації (ЗЕІ) став для студентів найбільш зручним місцем для перегляду відеолекцій, онлайн-

спілкування з викладачами під час дистанційного навчання, підготовки до складання тестів тощо. Щомісяця проводили 

онлайн-конференції циклу «Школа сімейного лікаря». 

Фахівці бібліотеки постійно надавали консультації науковцям з питань наукометрії, надання дистанційного доступу до 

наукометричних баз; надання аспірантам університету можливостей для перевірки власних праць на плагіат. 

У 2021 р. були оформлені заявки для отримання тимчасового доступу до наукових ресурсів бази EBSCO і видавництва 

Bentham Science; оформлено офіційні заявки-договори на продовження доступу до міжнародних наукометричних БД Scopus 

та Web of Science. 

Надавали консультативну допомогу при реєстрації науковців університету в базах Publons, ORCID, редагуванні профілів, 

допомагали з визначенням особистого ID-коду та H-індексу в наукометричних базах Scopus та Web of Science. 

Здійснювався моніторинг місця ВНМУ і наукометричних показників цитування в офіційних міжнародних і національних 

рейтингах. 

Впродовж року до Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського регулярно надсилалися відредаговані списки 

науковців ВНМУ (46), що створили профілі у Google Scholar для представлення інформації на порталі «Бібліометрика 

української науки». На сьогодні профіль ВНМУ об’єднує 1047 науковців, 808 з них мають індекс цитування. Бібліотечні 

фахівці також мають профілі у Google Scholar, зокрема, Кравчук Н. М. (h-index –1), Юрчишина О. А. (h-index – 2), Кокус В. В. 

(h-index – 2). 

В умовах карантинних обмежень медіапростір став для декого основним доступним джерелом інформації. Тому одним 

із важливих завдань бібліотеки була робота з формування інформаційної культури користувачів, їх уміння шукати і знаходити 

необхідну інформацію. Інформаційному вихованню студентів 1 курсу приділяли важливу увагу. Знайомство з бібліотекою 

відбувалося з розповіді-презентації про її розташування, структуру, правила користування, офіційний сайт бібліотеки і 

соцмережі, в яких представлена бібліотека. Для аспірантів першого року навчання проведено онлайн-презентацію «Як знайти 

необхідну інформацію?», яка давала можливість покращити власні медіа-інформаційні знання. Оновлена і доповнена 

презентація познайомила з власними (бібліотечними) та зовнішними інформаційно-пошуковими ресурсами; з формами 

інформаційного обслуговування і послугами, що надаються дистанційно; з наповненням розділу «Рекомендації науковцю»; з 

можливостями бібліотеки щодо інформаційного забезпечення науковців та дослідників університету. 

Для науковців було підготовлено: тематичну підбірку інтернет-джерел з «Академічного письма» та «Академічної 

доброчесності» із гіперпосиланнями на електронні адреси; відеоінструкцію «Бібліографічний супровід наукових робіт за 

допомогою Mendeley» (управління бібліографічною інформацією).  



Бібліотека тісно співпрацювала з Національною науковою медичною бібліотекою України щодо корпоративної 

предметизації наукових медичних журналів. Впродовж року здійснювали експорт та імпорт медичної періодики. Загалом 

імпортувати більше 80 назв опрацьованих журналів. Імпортовані статті обов’язково були переглянуті. За рік опрацьовано і 

надіслано по корпорації – 1120 записів, отримано – 4660 записів. 

Протягом року здійснювали перегляд бази «Gazet» і предметизацію журналів, які надійшли не по передплаті та не 

експортуються на корпорацію. Здійснювалася ретроспективна каталогізація періодичних видань, зокрема, записів журналів, в 

яких предметні рубрики ще не переведені в MeSH. 

Значна частка культурно-просвітницької роботи була перенесена в онлайн. Працівники бібліотеки опанували нові 

технології створення контенту для соціальних мереж та сайту бібліотеки: подкаст, хмара тегів, лонгрід, інфографіка, 

інтерактивна виставка, постер.  

Особливу увагу приділяли громадянському, правовому, національно-патріотичному вихованню, відродженню 

національної культури. Було підготовлено 89 виставок, в т. ч. 62 електронні виставки. Проведено 39 масових заходів. 

Проведено ряд циклів:  

 Цикл «Україна в сучасному світі», в рамках якої: до Дня Соборності України підготовлено перегляд «Соборність 

України: шлях до єднання»; на вшанування пам’яті жертв Голокосту було підготовлено інтерактивну виставку «Нацистська 

жорстокість голокосту», яка висвітлює трагедію єврейського народу та ряд інших: до Дня пам’яті жертв політичних репресій, 

Дня скорботи і пам’яті жертв депортації кримсько-татарського народу, Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру (29-30 вересня – 80 

років трагедії), Дня пам’яті жертв голодомору. 

 Цикл: «Я і мої права»: до Міжнародного дня протидії булінгу (4 травня), до Міжнародного дня толерантності (16 

листопада), до відзначення Дня прав людини (10 грудня). 

 Цикл: «Вічна слава безсмертю хоробрих»: вшановуючи пам’ять про Героїв Крут (події 29 січня 1918 р.) підготовлено 

лонгрід «Бій під Крутами: сторінки історії»; про ціну свободи для країни та мрію стати справжньою європейською державою 

підготовлено лонгрід «Небесна Сотня – пам’ять майбутнього», створено буктрейлер на інтерактивне видання "Майдан. Пряма 

мова. Книга 1", яке містить QR-коди, за допомогою яких можна слухати історії оповідачів в аудіоформаті; для відзначення Дня 

українського добровольця (14 березня) створено інтерактивну листівку; на відзначення Дня пам’яті та примирення (8 й 9 

травня) у соціальних мережах поширено електрону виставку «Ті, що пройшли крізь вогонь», присвячену викладачам, 

співробітникам, випускникам і студентам Вінницького медичного інституту, які були обпаленні вогнем Другої світової війни 

(1939–1945 рр.); до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні створено подкаст-анонс про видання Наукової 



бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова "Війна пройшлась по їхніх долях" у формі інтерв’ю з авторкою – бібліотекркою, 

краєзнавицею О. Юрчишиною та ін.  

 Цикл: «Життя за клятвою Гіппократа»: заходи циклу присвячені проблемам збереження здоров’я та профілактики 

захворювань, відзначалися з метою привернення уваги до проблем охорони здоров’я, профілактики, запобігання та дотримання 

здорового способу життя. Загалом було представлено близько 50 подій. 

У соціальних мережах представляли інформацію про заходи з циклу «З плеяди видатних лікарів», «Ювіляри ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова», «Історія ВНМУ ім. М. І. Пирогова в особах». Загалом було представлено 42 події.  

 Цикл: «Ювіляри ВНМУ ім. М. І. Пирогова». Бібліотека систематично вітала ювілярів ВНМУ ім. М. І. Пирогова. За 2021 

р. загалом охоплено 22 особи.  

 Цикл: «Освіта вчора, сьогодні, завтра» представлено рядом вітальних листівок до Дня знань, Дня вчителя, Дня 

університету в соціальних мережах, Міжнародного дня студента (17 листопада). 

 Цикл: «Бібліотека – інтелект у просторі комфорту»: до Всесвітнього дня книг і авторського права та Міжнародного дня 

інтелектуальної власності (23-26 квітня) підготовлено інтерактивну листівку; з нагоди Дня бібліотек брали участь у 

бібліомарафоні «Читай. Вивчай. Пізнавай», підготували буктрейлер до однойменного видання “Anne of Green Gables” та 

створили плакат.  

 Цикл: «Єдиний скарб у тебе – мова»: до Міжнародного дня рідної мови (21 лютого) створено відео “(НЕ)пристойна 

пропозиція. Давайте вас українізую” за уривком із п'єси М. Куліша "Мина Мазайло"; до Дня слов’янської писемності і мови 

(24 травня) підготовлено лонгрід; до Дня української писемності та мови (9 листопада) підготовлено постер, який висвітлює 

основні віхи в історії становлення української мови. 

У роботі бібліотеки спробували новий вид візуалізації інформації за допомогою зображення – створення коміксів. 

Малюнки з короткими дотепними репліками дають можливість наочно продемонструвати різну інформацію та й подобаються 

читачам. 

Всесвітньому дню поезії було приурочено ІІІ міжуніверситетський конкурс «Поетичні віражі», який традиційно 

відбувається за ініціативи Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова при підтримці методичного об’єднання бібліотек ЗВО 

м. Вінниці. У 2021 р. карантинні обмеження перевели турнір до онлайн-формату. Самостійно створені відеороботи та анкети 

учасники надсилали на електронну адресу модератора. На розгляд мистецької комісії надійшли роботи від студентів з ВТЕІ 

КНТЕУ, ВНМУ, ДонНУ. Конкурс розпочався 9 лютого і традиційно проводився у двох номінаціях: декламація поезії Лесі 

Українки (до ювілею української поетеси) та декламація власних поетичних творів. Студенти ВНМУ ім. М. І. Пирогова посіли 

призові місця. 



До ювілеїв видатних українських та світових діячів культури були підготовлені різноманітні онлайн заходи, серед яких: 

 до 80-річного ювілею поетеси Г. Т. Чубач (6 січня) підготовлено електронну виставку «Мовою серця», у якій 

шанувальникам її таланту запропоновано підбірку її творів з фонду Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова; 

 до 130-річчя від дня народження українського поета, перекладача П. Г. Тичини (23 січня) проведено голосні онлай-

читання його збірки «Замість сонетів та октав» (1920);  

 100-річчя Валер'яна Підмогильного, українського письменника та прозаїка доби Розстріляного відродження, відзначено 

2 лютого. В цей день в соцмережах було поширено інформацію про письменника і представлено підбірку його творів із фонду 

бібліотеки;  

 до Шевченківських днів у соціальних мережах поширили матеріали, підготовлені працівниками бібліотеки. На занятті із 

студентами творчої студії «Вежа» провели вікторину «Знайди Шевченка»; 

 до 150-річчя від дня народженя Лесі Українки, видатної української письменниці та громадської діячки, проведено 

онлайн-вікторину та створено підбірку цитат маловідомих висловів Лесі Українки, яку поширено у соцмережах; 

 до ювілею геніальної української письменниці і поетеси Ліни Костенко в соціальних мережах поширено відео з 

декламацією вірша “Страшні слова, коли вони мовчать” у виконанні В. Тагєєва – студента ВНМУ, переможця конкурсу 

“Поетичні віражі-2020”; 

 до 70-річчя Василя Шкляра, українського письменника-патріота, одиного з найвідоміших і найбільш читаних сучасних 

авторів, підготовлено електронну виставку «З красою правди по життю», яка розкриває літературний доробок письменника; 

 до 165-річчя від дня народження І. Я. Франка, прозаїка, поета, публіциста, підготовлено плейлист, який знайомить з 

популярними на сьогодні піснями на слова Франка. Про маловідому епістолярну історію між письменниками – Іваном Франком 

та Елізою Ожешко створено лонгрід «Титан праці української літератури» – Іван Франко та «Чуйне серце Польщі» – Еліза 

Ожешко». 

Ефективну роль у творчому й інтелектуальному розвитку відіграють гуртки та клуби, які працюють при бібліотеці. 

Активно працювала творча студія "Вежа", що об’єднала творчу молодь ВНМУ ім. М. І. Пирогова. У 2021 році «Вежа» 

відзначила 25-річний ювілей. Через карантинні обмеження було проведено лише урочисте онлайн-зібрання з нагоди ювілею, 

презентовано творчу роботу «Ми цікаві один одному! Бібліотека – майданчик клубів та об’єднань за інтересами», яку було 

представлено на обласний конкурс «Світло провінції 2021». Не дивлячись на карантинні обмеження, за рік відбулося 36 

засідань. Щотижня відбувалися засідання студії: частина учасників приходили до коворкінг-центру бібліотеки, а частина 

долучалися онлайн і дискутували на різні теми, зокрема: «Толерантність та солідарність у сучасному світі», «Етичні та 

естетичні постулати професійної діяльності лікаря (на прикладі художніх творів про медицину)», «Голодомор 1932-1933 рр. – 



чому, навіщо, хто?», і т. д. Традиційними стали обговорення проблем ідентичності, українських традицій та обрядів (згідно 

календарних свят) і т. д. 

Формуванню інформаційної культури віддалених користувачів сприяв сайт бібліотеки, який за рік відвідало майже 29 

тисяч осіб. Здійснювалось оперативне інформування науковців про вебінари, доступ до міжнародних БД. Cтворено розділ для 

англомовних студентів, де представлено інформаційні ресурси бібліотеки та віртуальна довідка.  

В розділі «Рекомендації науковцю» було представлено відео-інструкцію «Бібліографічний супровід наукових робіт за 

допомогою Mendeley»; «Академічне письмо: рекомендаційні електронні джерела для науковців, дослідників і студентів». 

У 2021 році підготовлено для розміщення на сайті бібліотеки: банери швидкого доступу до баз EBSCO і Bentham Science; 

рекомендаційні списки у PDF форматі; оновлено і відредаговано рубрику «Електронні медичні журнали» (129 назв); 

інформацію про ювілеї видатних діячів медичної галузі і науки; інформацію для рубрики «Ювіляри ВНМУ ім. М. І. Пирогова»; 

інформацію для рубрики «Історія ВНМУ ім. М. І. Пирогова в особах». 

На каналі «YouTube» НБ ВНМУ ім. М. І. Пирогова за 2021 р. було розміщено 19 відео, яке подивилися майже 6,5 тис. 

разів.  

19 травня 2021 р. працівники бібліотеки взяли участь у ХХ ювілейній Міжнародній науково-

практичній онлайн-конференції медичних бібліотек України «Тенденції розвитку медичних бібліотек 

України і виклики сучасного  інформаційного суспільства», де представили 2 доповіді: «Успішний проєкт 

«Вінниця – місто послідовників Пирогова»: від ідеї до реалізації» та «Книжкова спадщина науковців-

медиків Вінниці у фондовому зібранні Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова». За подвижницьку 

науково-дослідну роботу, вагомий внесок у дослідження медичного краєзнавства за підготовку книги 

«Вінниця – місто послідовників Пирогова» колектив авторів отримав Почесну відзнаку ННМБУ. 

  

 

БІБЛІОТЕКА ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ  

«ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 

 

Впродовж 2021 року задовольнялись інформаційні вимоги користувачів усіх категорій, як в бібліотеці, так і дистанційно, 

адже працювали в складних умовах карантину. Усі функції бібліотека виконувала, але дещо в меншому обсязі. На тлі суцільної 

інформатизації суспільства, використання новітніх технологій у бібліотечній сфері набуває особливої актуальності. У 2021 



році, в умовах пандемії, інтенсивно використовувались можливості електронного каталогу, що дозволило забезпечити запити 

максимально повно і оперативно. Дистанційно-бібліотечне обслуговування здійснювалось через: блог бібліотеки, соціальні 

мережі YouTube, Facebook; e-mail; Skype і т. д.  

Дистанційно надавались такі послуги: 

 Визначення класифікаційного індексу УДК та авторського знаку 

 Електронна доставка документів 

 Віртуальна довідка 

 Консультування бібліографічне 

 Попередній заказ документів 

 Продовжування терміну взятих документів 

Зараз бібліотека академії має: блог бібліотеки, свій канал в YouTube, викладає інформацію в Facebook, електронну пошту, 

репозитарій (локальний доступ), електронну бібліотеку, електронне постачання документів, дистанційне визначення шифрів 

УДК, авторських знаків та ін. 

У 2021 році продовжувалось формування фонду електронних документів, зокрема наповнювались бази даних: «Наукові 

роботи працівників ЗМАПО», «Повнотекстові електронні видання працівників ЗМАПО» (локальний доступ), «Електронна база 

даних матеріалів кафедр ЗМАПО». 

 Працювала віртуальна довідкова служба — онлайнова служба, що виконувала разові запити віртуальних користувачів, 

пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Цей сервіс розкривав та популяризував книжкові фонди та діяльність нашої 

бібліотеки для віддалених користувачів, допомагаючи їм зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Привабливими для 

користувачів бібліотеки були дистанційні послуги – безкоштовний сервіс «Визначення індексів УДК» на статті, дисертації, 

підручники та ін.  

 У 2021 році був підготовлений бібліографічний покажчик «Олександр Семенович Никоненко: хірург, науковець, 

педагог» (до 80-річчя з дня народження). Здійснено пошук матеріалу (понад 700 наукових праць), набраний текст та зроблено 

форматування його у вигляді брошури, складено допоміжний алфавітний покажчик авторів. Зараз покажчик знаходиться в 

роботі у типографії. Після виходу буде розісланий медичним бібліотекам. 

 На допомогу учбовому процесу, до знаменних дат в історії медицини, країни та академії у 2021 році організовувались 

книжкові виставки: «Квітуча, калинова наша українська мова», «Медицина невідкладних станів», «Лікарі – ювіляри 2021 

року», «Профілактика та реабілітація у сімейній медицині» та ін. 



 Надано допомогу (перелік посилань) у роботі з включення наукового журналу академії «Трансплантація та штучні 

органи» до Переліку наукових фахових видань України.  

 У 2021 році бібліотека активно працювала в напрямку моніторингу та аналізу інформаційних ресурсів: кількісний аналіз 

публікацій науковців, кількість цитувань, h-інформаційних ресурсів: кількісний аналіз публікацій науковців, кількість 

цитувань, h-індекс. У міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science було опрацьовано 195 публікацій та 

ідентифікаторів авторів 42 науковцям, а також було надано допомогу з пошуку статей з імуносупресії при трансплантації в 

електронній базі даних медичних публікацій PubMed. 

Виконувались тематичні довідки, зокрема були виконані такі: «Комплекс QRS», «Інфаркт міокарду без підйому сегмента 

ST», «Тиреотоксикоз та його вплив на серцевий ритм», «Задній перехресний прикус», «Синдром Гійєна-Барре з бульбарними 

порушеннями», «Подолання страху», «Спинальні рефлекси», «Астенопія та її діагностика», «Вікова деградація макули», 

«М’язи та їх роль на рух», «Практична парондонтологія», «Матеріали 16-го Конгресу Європейського товариства з 

трансплантології», «Вплив COVID-19 на психіку людей», «Хірургічне лікування бешихи» та ін. 

Бібліотека академії має свій канал у YouTube. За 2021 рік на нашому каналі було виставлено 27 заходів, які отримали 1778 

переглядів. 

 На допомогу науковцям, лікарям-слухачам, інтернам було підготовлено низку онлайн презентацій: «Наукова бібліотека 

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»; нового журналу ЗМАПО «Трансплантація та штучні органи»; видань кафедри травматології та 

ортопедії: «Атлас гнійно-запальних процесів опорно-рухового апарату»; «Перед обличчям пандемії: безпека на роботі. 

Охорона праці медичних працівників»; тематичних електронних бібліотек по COVID-19; книги «Атлас дитячих інфекційних 

хвороб»; навчально-методичного посібника науковців кафедри «Очні хвороби» ЗМАПО - «Макула»; національного 

підручника «Фізична реабілітація та спортивна медицина» та ін. 

 На тему краєзнавства підготували музичні слайд-подорож: «Запоріжжя – рідний край» та ландшафтно-терапевтичну 

презентацію «Перший сніг у Запоріжжі». 

До знаменних дат створено низку презентацій: 150-річчя народження Лесі Українки «Стояла я і слухала весну…»; 

Міжнародного дня рідної мови; Дня Соборності України тощо.  

Відбулась презентація бібліографічного покажчика «Мінцер О. П.».  

У зв’язку з дистанційним навчанням бібліотека докладала значних зусиль, щоб інформувати читачів про ресурси, 

програми і послуги, що надаються користувачам на сторінках блогу – майданчику емоційного зв’язку з читачами. Бібліотечний 

блог створював корпоративний ресурс з достатньою кількістю тематичного контенту (який регулярно додається), 

оптимізованого під пошукові системи, що дозволяє постійно залучати цільову аудиторію та привертати її увагу до бібліотеки. 



На блозі http://salmen54.blogspot.com/ бібліотеки академії представлені сторінки: «Головна сторінка», «Про бібліотеку», 

«Абонемент», «Читальний зал», «Довідково-бібліографічний кабінет», «Заходи», «Електронні видання», «Новини медицини», 

«Охорона праці та цивільний захист», «Контактна інформація». Блог використовується для досягнення багатьох цілей: 

поширення бібліотечних новин, подій, інформаційних продуктів і послуг.  

 Такі можливості та сервіси сприяли популяризації ресурсів бібліотеки та персоналізації обслуговування. 

 Покращення каналів комунікаційного зв’язку та сучасне технічне обладнання вимагає постійного підвищення технічної 

обізнаності працівників бібліотеки, застосування нових знань і умінь. Постійно проводились комплексні інформаційно-

навчальні заходи для бібліотечних фахівців по підвищенню рівня професійної компетентності персоналу, зокрема: заняття та 

майстер-класи, присвячені питанням автоматизації бібліотечних процесів; участь працівників бібліотеки у міжнародних 

бібліотечних конференціях; семінари-практикуми «День фахівця»; інструктажі з техніки безпеки у бібліотеці тощо.  

 Поєднуючи традиційні та інноваційні бібліотечні послуги, оновлювались зміст, форми і методи індивідуальної та масової 

роботи з читачами. У 2021 році робота бібліотеки академії була спрямована на забезпечення всіх аспектів наукового та 

навчального процесів: моніторинг інформаційного забезпечення користувачів бібліотеки, аналіз бібліотечно-інформаційних 

послуг що надає бібліотека, формування інформаційних ресурсів та інформаційної культури користувачів, забезпечення 

оптимальних умов для збереження та розкриття фондів бібліотеки. 

 

БІБЛІОТЕКА ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (РУБІЖНЕ)  

 

Впродовж останніх років ДЗ «Луганський державний медичний університет» функціонує у місті Рубіжне, де наразі 

відбуваються жорстокі бої за незалежність та свободу України. На тлі повномасштабного вторнення росії на територію 

суверенної України, працівники цього закладу намагаються робити усе, що можна, щоб не залишити свого читача. На сторінці 

сайту обмаль інформації, проте там подано посилання на періодичні видання, що надійшли до бібліотеки, на матеріали 

науково-практичних конференцій, представлено корисну презентацію «Цитування, посилання та оформлення списків джерел 

в науковій роботі» тощо. 

На сайті подано вичерпну інформацію щодо академічної доброчесності, подано посилання на основні регламентуючі 

документи з розвитку культури академічної доброчесності та запобігання плагіату; офіційні рекомендації; вказуються основні 

види порушень академічної доброчесності. 

У бібліотеці ДЗ «Луганський державний медичний університет» здійснюється перевірка на «Антиплагіат». Перевірка всіх 

видів робіт на наявність ознак академічного плагіату обов’язково передує всім іншим процедурам розгляду, проводиться за 



допомогою програмно-технічних засобів, які дозволяють згенерувати звіт за результатами перевірки зі встановленням факту 

наявності чи відсутності текстових та ілюстративних запозичень. В Університеті використовуються лише ті програми, із 

розробниками, власниками, представниками яких укладено договір або надано дозвіл на використання створених в 

Університеті, зокрема: 

• Кодекс академічної доброчесності ДЗ "ЛДМУ" 

• Положення про академічну доброчесність ДЗ "ЛДМУ" 

• https://corp.eu.unicheck.com 

• https://panel.strikeplagiarism.com 

Наведено сервіси перевірки текстів на унікальність: 

• Etxt Антиплагіат 

• Advego Plagiatus 

• Shingles Expert 

• TEXT.RU 

• Сontent-watch 

• Аntiplagiat. 

• EduBirdie 

Завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Нестерчук Вікторія Валентинівна щороку бере активну участь у 

науково-практичній конференції, яку організовує й проводить Національна наукова медична бібліотека України. 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

 

2021 рік приніс вагомі зміни для Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони 

здоров’я України». 16 березня 2021 року наказом Міністерства охорони здоров'я України №  473 було змінено тип 

вищого учбового закладу та перейменовано його на Дніпровський державний медичний університет.  

Наукова бібліотека Дніпровського державного медичного університету (НБ ДДМУ) плідно працює задля якісного 

інформаційного обслуговування користувачів.  До їх послуг – міжбібліотечний абонемент, електронний та традиційні 

каталоги, електронна доставка документів, віртуальна довідка, визначення УДК наукової роботи, віртуальні виставки, 

букросинг тощо. З метою ефективного сприяння освітньому процесу та науковій діяльності бібліотека формує власні 



електронні ресурси: повнотекстові та бібліографічні бази даних. Основним інформаційним ресурсом є ЕК. Це найбільша за 

кількістю інформації бібліографічна база даних. На сайті подано відеоінструкцію про правила користування ЕК.  

З метою представлення результатів наукових робіт викладачів фахівці бібліотеки ДДМУ продовжували роботу 

над наповненням репозитарію. Електронний архів наукових робіт у 2021 році поповнився на 650 документів.   

Портал Research4Life надав Дніпровському державному медичному університету онлайн-доступ до наукових та 

професійних матеріалів, що рецензуються. Мета – сприяти підвищенню рівня викладання, досліджень та прийняття 

рішень у галузі охорони здоров'я, сільського господарства, навколишнього середовища та інших природничих та 

соціальних наук. Матеріали Research4Life згруповані у наступні колекції: Hinari – одна з найбільших у світі колекцій 

літератури з біомедичної та охорони здоров'я; AGORA – унікальна цифрова колекція матеріалів у галузі продовольства 

та сільського господарства.  

Портал ARDI пропонує доступ до науково-технічної інформації.  

GOALI спеціалізована бібліотека у сфері права та суспільних наук, включаючи політичні науки, економіку, 

філософію, історію та багато іншого. 

На порталі OARE представлені інформаційні ресурси з навколишнього середовища, включаючи екологію, 

географію, енергетику та багато іншого.  

Завдяки програмам Research4Life співробітники та студенти ДДМУ отримають доступ до однієї з найбільших у 

світі колекцій наукової та технічної літератури, яку пропонують провідні міжнародні наукові видавництва.  

На вебсайті бібліотеки постійно оновлюється та поповнюється розділ «Науковцям». Також там представлено 

відеоматеріали «В допомогу авторам». 

Впродовж року співробітниками бібліотеки надавалась інформаційно-консультативна допомога з питань користування 

наукометричними базами; створення профілю вченого; оформлення віддаленого доступу тощо.  

На сайті бібліотеки експонуються віртуальні виставки, присвячені різноманітним захворюванням та методам боротьби з 

ними, зокрема: «Шкірні та алегрічні захворювання», «Хірургія мирного і воєнного часу», «Нові надходження», «Військова 

медицина України», «Психологічні розлади в учасників бойових дій» та ін. Крім того представлено ряд віртуальних виставок 

до календарних та пам`ятних дат. 

Враховуючи складну епідемічну ситуацію в світі, фахівцями бібліотеки було підготовлено тематичний інформаційно-

рекомендаційний список статей з вірусології та інфекційних хвороб «Стратегії подолання пандемії коронавірусної хвороби 

COVID-19». Цей список містить опис публікацій за 2020-2021 рр. Публікації систематизовані за змістом, в рамках кожного 

розділу розміщені в алфавіті авторів і назв. Матеріали іноземними мовами представлені в кінці розділів. Нумерація реєстрових 



документів наскрізна. Рекомендаційний список призначений для наукових працівників, викладачів, студентів та інших 

фахівців в області медицини.  

У 2021 році було підготовлено бібліографічний покажчик, присвячений Литвин Катерині Юріївні – завідувачці кафедри 

інфекційних хвороб Дніпровського державного медичного університету, д. мед. н., доценту, лікарю вищої категорії за фахом 

«інфекційні хвороби», лікарю за фахом «дитячі інфекційні хвороби». 

На сайті подано перелік фахових періодичних видань, які наявні у фонді НБ ДДМУ. 

Діяльність бібліотеки представлено у соціальних мережах, зокрема в Instagram, YouTube, що дає можливість спілкуватися 

з користувачами на сучасному рівні, дивитися на світ очима молоді.  

 Успішність функціонування бібліотеки зобов’язує бібліотечних працівників підвищувати свою професійну майстерність, 

тому співробітники бібліотеки беруть участь у семінарах, вебінарах, конференціях.  

Бібліотека є членом корпорації медичних бібліотек, підтримує зв’язки з бібліотеками міста, країни. 

 

БІБЛІОТЕКА ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (КРОПИВНИЦЬКИЙ) 

 

Бібліотека Донецького національного медичного університету (ДНМУ) є його структурним підрозділом. Як 

інформаційний центр, бібліотека займає в навчально-науковому процесі важливе місце. Метою бібліотеки є налагодження 

інформаційної взаємодії між учасниками освітнього процесу, шляхом надання якісних послуг щодо задоволення запитів 

користувачів.     

2021 рік видався складним для університету. Вирішувалось питання існування факультетів ДНМУ у м. Кропивницькому, 

які опинилися під загрозою закриття, що не могло не позначитися і на роботі бібліотеки.   

       У своїй роботі колектив бібліотеки керувався наступними принципами: забезпечення освітнього процесу доступністю 

інформації; створення комфортного інформаційно-освітнього середовища для користувачів бібліотеки; різноманітність форм 

і якість надання інформаційних послуг; повнота, оперативність і достовірність одержуваної інформації; простота отримання 

інформації. 

       Бібліотека працювала за такими напрямами: максимальне задоволення інформаційних потреб користувачів 

(забезпечення користувачам бібліотеки доступу до традиційних документів фонду, до інформації, що існує в електронній 

формі); вдосконалення інформаційних, сервісних та інших видів послуг; доступність інформаційних ресурсів бібліотеки, 

підвищення ефективності їх використання, розширення мережевого доступу до повнотекстових зарубіжних ресурсів, 

формування власної електронної бібліотеки; вдосконалення формування бібліотечних фондів та електронних освітніх ресурсів; 



інформаційно-бібліографічна та наукометрична підтримка науковців університету; корпоративне бібліотечне співробітництво, 

удосконалення технології, впровадження новацій, розширення спектру послуг. 

Своєчасне інформування, ефективність задоволення потреб користувачів, створення престижу бібліотеки, її реклами 

забезпечує вебсайт. Ефективним інструментом популяризації бібліотеки, її ресурсів, читання у віртуальному середовищі є 

соціальні мережі. Бібліотека представлена на сайті Донецького національного медичного університету, у Facebook та Instagram.  

Важливим засобом популяризації бібліотеки є культурно-просвітницька діяльність. Заходи, що проводяться сучасною 

бібліотекою, сприяють розширенню кругозору, задовольняють нові інформаційні потреби та спонукають студентів до 

користування послугами бібліотек. Тож бібліотечна діяльність сьогодні змінює свої напрямки, стає багатовекторною та 

орієнтується на нові вимоги до виховної роботи зі студентською молоддю. 

Конкурси, бесіди, дискусії, творчі зустрічі, майстер-класи, квести, дні кафедр, дні та години пам'яті, експозиції 

допомагають розкрити унікальні здібності, інтереси і багатогранність особистостей студентів, викладачів, співробітників 

університету.  

Популяризація фонду бібліотеки ДНМУ розкривається тематичними книжковими та віртуальними виставками. За рік 

було підготовлено і представлено 27 книжкових виставок (серед них книжкові полиці та віртуальні виставки) на теми:  

     - Псоріаз; 

     - Профілактична медицина; 

     - Правила оформлення посилань / цитування в наукових роботах (на допомогу науковцю); 

     - Правила оформлення бібліографічних списків (на допомогу науковцю). 

      Також на сайті бібліотеки запропоновано до уваги бібліографічний покажчик «День пам'яті жертв Голодомору». 

      В грудні 2021 року в ДНМУ проходила акредитація освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у галузі 

охорони здоров’я». В рамках акредитаційного візиту відбулася відкрита онлайн-зустріч представників бібліотеки з експертною 

групою НАЗЯВО, присвячена питанням надання освітніх послуг. В процесі підготовки до акредитації, на сайті було 

представлено документи у вигляді презентації "Публічне управління та адміністрування в галузі охорони здоров'я".  

      Підтримка академічної доброчесності та формування інформаційної культури читачів є одним з важливих завдань 

бібліотеки. Тому, в читальній залі функціонує постійно діюча інформаційна виставка матеріалів, присвячених академічній 

доброчесності та запобіганню плагіату. На виставці представлені: офіційні документи, відповідні стандарти, перелік програм 

для перевірки на плагіат. Також на сайті бібліотеки було викладено інформацію: програми для перевірки тексту на унікальність 

та онлайн сервіси перевірки на плагіат.                                  



      Проводилися масові заходи, серед них: благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» (до Міжнародного дня дарування 

книг); Шевченківські читання: конкурс читців онлайн різними мовами світу (до 207-ї річниці народження Т. Г. Шевченка); 

Слово, як голос душі: конкурс читців онлайн, різними мовами світу (до Всесвітнього дня поезії); Радіодиктант національної 

єдності (до Дня української писемності та мови); Вечір-реквієм, приурочений до Дня пам'яті жертв голодоморів. 

      У березні та листопаді було проведено День відкритих дверей ДНМУ, на якому абітурієнти ознайомилися з правилами 

користування бібліотекою, режимом обслуговування та структурою бібліотеки. 

       Продовжуючи надавати інформаційно-бібліотечні послуги, бібліотека пропонує: безкоштовний Інтернет, визначення 

індексу УДК, відвідування електронної читальної зали тощо. Незважаючи на умови карантину, інформаційно-бібліографічна 

робота бібліотеки здійснювалася як очно, так і дистанційно. 

       Значна увага приділялася наданню усних і письмових бібліографічних довідок та консультацій різним категоріям 

користувачів.  

       Ефективною формою доведення інформації до користувачів є система вибіркового розповсюдження інформації – ВРІ, 

яка дозволяє регулярно надавати користувачам відомості про нові надходження літератури (інформація надсилалася на Viber 

або електронну пошту викладачів та кафедр).   

       Стрімкий розвиток і проникнення в бібліотечну практику нових інформаційних технологій, включаючи електронні 

каталоги, електронну доставку документів, електронні видання, бази даних, вимагають від бібліотек принципово нових методів 

роботи. Фахівці бібліотеки працюють з електронними сервісами, що розвиваються у світовому інформаційному просторі. Це 

бази даних з медицини, покажчик сайтів з наукової періодики, електронні бібліотеки (WEBмедицина, Public Library of Science 

FreeMedicalJournals.com) . 

       У рамках проєкту «Розвиток бібліотек переміщених університетів як центрів підтримки освітнього та наукового 

процесів» у бібліотеці університету було впроваджено автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему (АБІС)  Koha. 

Бібліотекарі активно поповнюють електронну базу книг. На сайті бібліотеки можна знайти посилання для входу в електронний 

каталог бібліотеки ДНМУ.  

       Є вільний доступ до баз даних фахових журналів, електронних книг Web of Science, Scopus, Science Direct, DOAJ, до 

Національного репозитарію академічних текстів. З метою підтримки дистанційного навчання компанія McGraw-Hill (США) 

для студентів і викладачів університету надала доступ до навчальних і наукових ресурсів Access Medicine. 

Університет, і бібліотека зокрема, співпрацює з сайтом «Grafiati». Цей сайт надає безлімітний доступ до сервісу 

автоматичного оформлення бібліографій. Більшість джерел, які потрібні, вже є у каталогах сайту. Їх можна знайти за автором 

чи назвою й додати до списку літератури за один клік.   



Університету відкрито доступ до пакету зарубіжних баз даних наукової інформації на платформі EBSCOhost. Це доступні 

через вебінтерфейс бази даних наукової інформації з галузей фізики, хімії, медицини, економіки та інших наук, що періодично 

оновлюються.        

       Бібліотека постійно оновлює новинний контент на сайті бібліотеки, в соціальних мережах: Facebook, Instagram. 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Наукова бібліотека, як провідний сучасний інформаційний центр ЗДМУ, сприяє освітній, науково-дослідній та виховній 

діяльності університету. Діяльність бібліотеки спрямована на використання інновацій в сфері інформаційного забезпечення 

науки та вищої освіти, а також сучасних технологій в галузі бібліотечно-бібліографічного обслуговування. 

Цілеспрямовано ведеться комплектування фонду електронними виданнями, формується репозитарій наукових надбань 

професорсько-викладацького складу ЗДМУ - IRZSMU. 

Важливий практичний результат останніх років – інформатизація бібліотеки, надання користувачам нових сервісів. 

Бібліотека забезпечує якісний і ефективний доступ до будь-яких інформаційних ресурсів. Цьому сприяють 3 комп'ютерних 

читальних зали. 

У бібліотеці ЗДМУ успішно впроваджена автоматизована інформаційна бібліотечна система "ІРБІС-64", яка підтримує 

всі технологічні процеси бібліотеки: облік та обробку надходжень, всі види робіт з фондами, аналіз книгозабезпеченості, 

реєстрацію та обслуговування читачів. Електронна книговидача забезпечує оперативне обслуговування користувачів на 

абонементах та в читальних залах. Всі основні бібліотечні процеси повністю автоматизовані. 

Інформація про послуги та сервіси бібліотеки представлена на сайті. Для зручності користувачів випускається Бюлетень 

нових надходень, який інформує про видання (в т. ч. електронні), що надійшли до бібліотеки.  Впродовж 2021 року вийшло 6 

випусків бюлетеня. Матеріал розташований за галузями знань, всередині розділів - в алфавіті авторів і назв. Опис кожного 

документа містить дані про розподіл примірників у фонді бібліотеки та підрозділах університету. Бюлетень складається у 

поточному режимі, по мірі надходження документів. Він випускається в друкованому та електронному вигляді. Друкований 

варіант представлено в інформаційно-бібліографічному відділі. Електронна версія відображена в Інстутаційному репозитарії 

ЗДМУ та на сайті наукової бібліотеки ЗДМУ. 

Щорічно видається інформаційний бюлетень «Вища освіта України тенденції розвитку», який представлено на сайті. 

Також на сайті розміщено рекомендаційні списки літератури за 2021 рік: 



 «Краса та косметологія. Можливості та реалії». Рекомендаційний список містить літературу, яка висвітлює питання 

сучасної косметології. Це публікації з газет та журналів, матеріали конференцій, книги за 2012-2021 роки з фонду бібліотеки 

ЗДМУ. Список є доповненням до тематичного перегляду «Прикладна естетика та косметологія». 

 «Бачити світ своїми очима» Рекомендаційний список містить публікації з газет та журналів, матеріали конференцій, 

книги, автореферати дисертацій, інформаційні листи з фонду бібліотеки ЗДМУ. Основний матеріал списку охоплює 2015-2020 

рр. Рекомендована література може бути цікава студентам та викладачам. 

 «Дистанційне навчання, переваги, недоліки, питання організації». Рекомендаційний список містить публікації журналів 

та газет. Вся ця література зберігається у фонді бібліотеки ЗДМУ. Видання охоплюють хронологічні межі: 2015–2021 рр.  

У 2021 році було підготовлено та видано бібліографічні покажчики, які представлені на сайті: 

- «Пандемія СOVID-19: вірус, який змінив життя», містить публікації з періодичних видань 2020-2021 рр. з фонду 

бібліотеки ЗДМУ, та електронні ресурси з посиланнями. 

- «Здоров’я дітей у руках дорослих», який містить різноманітні види та типи документів з фонду бібліотеки ЗДМУ з питань 

дитячих хвороб. Матеріал у ньому подається за тематичними розділами. Видання адресоване широкому колу користувачів, які 

прагнуть більше дізнатися про хвороби дітей та їх лікування. 

На сайті окремо винесено інформацію про електронні ресурси, зокрема про: 

 Електронний каталог (ЕК), який ведеться з 2002 року і відображає весь фонд бібліотеки. Ведуться і підтримуються 9 БД 

(читацьких), у тому числі Електронний каталог обсягом понад 600 тис. бібліографічних записів, які забезпечують оперативний, 

багатоаспектний пошук документів з метою їх подальшого замовлення та надання online доступу до електронних копій в 

локальній мережі з усіх ПК бібліотеки та університету, а також в режимі віддаленого доступу через Інтернет. ЕК та бази даних 

містять бібліографічні описи основного фонду бібліотеки: книг, брошур, дисертацій, авторефератів дисертацій, збірників 

наукових праць та періодичних видань з аналітичним розписом статей, що отримує бібліотека та ін. Підтримується 

повнотекстовий доступ. Повні тексти електронних документів, наявних в бібліотеці, надаються тільки авторизованим 

користувачам. За результатами пошуку можливо: оформити читацьку вимогу на необхідні видання; одержати бібліографічний 

список видань; переглянути повнотекстові бібліотечні ресурси та зберегти отриману інформацію на електронний носій або 

відправити електронною поштою; здійснювати електронне замовлення на літературу; перевірити наявність документів на 

власному електронному читацькому формулярі та уточнити кінцевий термін повернення літератури. 

В електронному каталозі записи на нові надходження доповнені візуальними зображеннями обкладинок. ЕК 

актуалізується постійно в режимі реального часу. 



 Інституційний репозитарій IRZSMU – це електронний архів Запорізького державного медичного університету, який 

створений для накопичення, систематизації та зберігання інтелектуальних продуктів університетської спільноти, а також 

розповсюдження цих матеріалів в цифровому вигляді засобами інтернет-технологій в середовищі світового науково-освітнього 

співтовариства. Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів, науковців, аспірантів та студентів ЗДМУ, 

матеріали доповідей та конференцій, дисертації та автореферати дисертацій, навчально-методичну літературу, статті з наукової 

періодики ЗДМУ.  

Переваги розміщення публікацій в університетському репозитарії: включення публікацій до університетського 

репозитарію ЗДМУ покращує видимість та можливість пошуку ваших публікацій; публікації в архіві можуть бути знайдені 

пошуковими системами, такими як Google Scholar; автоматичне посилання буде зроблено між вашою сторінкою профілю 

Google Scholar Citations та публікацією в архіві. Потім ці дані можна конвертувати за допомогою інструментів Google Scholar 

Citations в профіль ORCID; за допомогою відкритого доступу публікація буде прочитана частіше, і існує більший шанс, що 

цитата буде опублікована; публікації залишаються доступними за допомогою постійної URL-адреси. 

На сайті Наукової бібліотеки ЗДМУ подано посилання на Інструкцію з реєстрації користувача IRZSMU та Інструкцію 

щодо розміщення власних робіт (самоархівування).  

Онлайн-курси на платформі edX. Система електронного навчання на платформі edX призначена для забезпечення 

змішаного і електронного навчання всіх студентів, інтернів ЗДМУ. Програми курсів розроблені провідними викладачами 

ЗДМУ. Онлайн-курси включають лекційний матеріал, практичні завдання, а також процедуру проведення підсумкової 

атестації. Студентам надається можливість цілодобового доступу до онлайн-курсів, підтримку й консультації викладачів для 

забезпечення ефективного процесу навчання.  

Передплачені бази даних. Web of Science (WoS) – всесвітньо визнана політематична реферативно-бібліографічна і 

наукометрична база даних, яка містить реферативні бази наукових публікацій з урахуванням їх взаємного цитування, на основі 

яких кожен журнал отримує окремий імпакт-фактор. З 2016 р. платформа розвивається компанією Clarivate Analytics.  

У ЗДМУ доступні такі продукти Web of Science: 

 Web of Science Core Collection – реферативна база; 

 Science Citation Index Expanded (SCIE) – політематичний покажчик журналів з науково-природничих та точних наук; 

 Social Sciences Citation Index (SSCI) – політематичний покажчик журналів із суспільних наук; 

 Arts and Humanities Citation Index (AHCI) – політематичний покажчик журналів з мистецтва і гуманітарних наук; 

 Emerging Sources Citation Index (ESCI) – з 2015 року – включає записи статей з журналів, які не увійшли до SCIE, SSCI, 

AHCI, охоплює всі галузі науки; 

http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/783/1/Instr_koryst_IRZSMU.pdf
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/809/1/Rozmishchennia_mat_IRZSMU.pdf
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/809/1/Rozmishchennia_mat_IRZSMU.pdf
https://apps.webofknowledge.com/


 Conference Proceedings Citation Index (з 1990 року) – покажчик цитування матеріалів конференцій з природничих, 

технічних і суспільно-гуманітарних дисциплін); 

 Book Citation Index (з 2003 року) – покажчик цитування книг і монографій з природничих, технічних і суспільно-

гуманітарних дисциплін; 

 Korean Journal Index (з 1980 року) – доступ до статей з політематичних журналів, що знаходяться в базі даних. Містить 

бібліографічну інформацію з наукової літературі, опублікованій в Кореї;  

 Chinese Science Citation Database (1989-2016); 

 Derwent Innovations Index (дані по патентах, 1963-2016) – Патентна інформація з доповненнями від Derwent World Patent 

Index®, а також інформація щодо цитування патентів від Patents Citation Index®; 

 Medline® (2004-2014) – реферативна база даних Національної Медичної Бібліотеки США з клінічної медицини. 

Аналітичний інструмент: 

 InCites (Journal Citation Reports) (з 2004 року) – результати оцінки провідних журналів світу на основі даних цитування, 

а також імпакт-фактори журналів.  

 Крім зазначених інформаційних ресурсів також доступні інструмент по роботі з бібліографією EndNote online і 

співтовариство дослідників ResearcherID. 

На сайті бібліотеки постійно представлені віртуальні виставки. Сьогодні вже навіть склалася градація моделей 

віртуальних виставок, кожна з яких отримала власну назву: виставки-презентації; виставки-листівки; бібліобанер; 

фотовиставки; виставки-подорожі тощо. На сайті розміщено такі виставки: «Туристичні перлини України», «Треба любити 

життя більше, ніж сенс життя», «Великі проблеми маленького серця», «Метри медичної науки», «Шляхи Шевченкової долі», 

«Збереження здоров’я в умовах пандемії», «Книги-ювіляри 2021», «Де панує дух науки, там народжується величне без 

особливих зусиль», «Карантинні хвороби: історії та сьогодення» та ін. 

 

БІБЛІОТЕКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету надає найсучасніші послуги користувачам задля 

зручної співпраці зі студентами, викладачами та науковими співробітниками університету. Саме тому під час локдауну та 

часткового переходу на дистанційну форму роботи співробітники бібліотеки змогли продовжувати повноцінну комунікацію. 

Дистанційне навчання, безумовно, не є вирішенням усіх проблем, і завжди буде актуальним навчання в аудиторіях, однак саме 

в період пандемії Covid-19 такі форми роботи дозволяють не втрачати час та отримувати якісні знання, а підвищена гнучкість 
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до нових стилів навчання закладає основи майбутніх змішаних форм роботи, що будуть такими ж різноманітними за часом і 

місцем, як і за мисленням. З метою забезпечення навчального процесу електронними підручниками та посібниками, за 

потребою користувачів, бібліотека продовжувала робити сканування книжок. Під час дистанційного навчання було надано 

доступ до багатьох міжнародних ресурсів, зокрема, до міжнародної мережі для дослідників в області охорони здоров'я HINARI, 

електронної база даних і біологічних публікацій PubMed, наукометричних баз SCOPUS Elsevier та Web of Science, ресурсів 

порталу Springer Link, науково-дослідних баз даних від компанії ScienceDirect, безкоштовний доступ до повнотекстових 

електронних ресурсів видавництва Bentham Science, а також до електронних ресурсів національної бібліотеки України ім. 

В. І. Вернадського.  

Фахівці бібліотеки університету не просто надають доступ до наукометричних баз, але й проводять консультації щодо їх 

використання. Також в бібліотеці створений репозитарій, яким користуються студенти та викладачі університету. 

Бібліотека продовжила розвиток своїх сторінок у соціальних мережах, зокрема у Facebook користувачі бібліотеки могли 

переглянути різні заходи, що були проведені в бібліотеці, переглянути фотографії та актуальні дописи. До бібліотеки 

університету під час дистанційної роботи продовжували надходити різноманітні запити: створення УДК для наукових статей 

та тез, підбір літератури, запити на продовження терміну користування літературою, а також оцифрування документів та 

підручників. Потенціал сучасної бібліотеки оцінюється не лише за обсягом та повнотою книжкового фонду, а й за його 

актуальністю та можливістю книгозбірні надавати найновішу інформацію у найкоротші терміни для забезпечення потреб своїх 

користувачів.  

Реформи, які наразі відбуваються в суспільстві та медичній галузі, стали серйозним викликом у бібліотечно-інформаційній 

діяльності медичних бібліотек, їх конкурентоспроможності. Врахувавши умови карантину, наша бібліотека розпочала активне 

використання дистанційних форм роботи з дотриманням необхідних заходів безпеки. Вивчався досвід закордонних бібліотек, 

які вступили в карантин раніше, активно впроваджувались свої напрацювання. Використання соціальних мереж (Скайп, 

Вайбер, Телеграм та ін.) дало можливість підтримувати з користувачами зворотний зв’язок, інформувати про нові 

надходження, фахові публікації, актуальні події з життя медичної спільноти регіону, оперативно реагувати на зауваження та 

потреби користувачів.  

Серед основних напрямів роботи: формування фонду інформаційних ресурсів на різних носіях; формування електронної 

бібліотеки, створення зручних можливостей для використання електронних ресурсів, забезпечення доступу до світових 

електронних баз даних; підвищення рівня інформаційно-бібліотечного обслуговування шляхом забезпечення доступності до 

повнотекстових ресурсів тощо. 



Постійно оновлювали сайт бібліотеки, щомісяця подавали списки «Нових надходжень» (титульну сторінку, зміст), 

актуальних за тематикою рекомендаційних списків літератури та інших науково-допоміжних видань, розроблених фахівцями 

бібліотеки, поновлювали списки дисертацій, захищених в ІФНМУ, книжкові виставки, Дні кафедр, заходи, які відбуваються в 

бібліотеці, а також інформацію, корисну для користувачів. Інформували громадськість про проведення даних заходів в 

соціальних мережах, зокрема на сторінці Fecebook. 

Працівники бібліотеки постійно підвищувати професійний рівень шляхом опрацювання фахових журналів; проводили 

анкетування; конкурсні іспити для осіб, які виявили бажання зайняти бібліотечну вакансію; проводили заняття з працівниками 

стосовно змін у процесах роботи; обмінювалися досвідом; проводили і брати участь у конференіях, онлайн-семінарах тощо. 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 461, пункту 7 розділу ІІ Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та відповідно до Тимчасового 

порядку проведеня акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку впродовж минулого 

навчального року в ІФНМУ відбулись «Відкриті зустрічі з експертами», зокрема Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти (НАЗЯВО) з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм «Стоматологія», 

«Фізична терапія, ерготерапія», «Медицина», «Педіатрія». 

В рамках Програм відбувалися відеоконференції з використанням платформи Zoom, в яких брала участь директорка 

бібліотеки ІФНМУ Мирослава Миколаївна Татарин. Були представлені віртуальні презентації, які висвітлювали усі напрями 

роботи бібліотеки.  

Завершено введення до електронного каталогу періодичних видань до 2009 року, впродовж року введено 2543 

примірники журналів. За звітний період фонд поповнився авторефератами у кількості 340 примірників, які занесені до ЕК. 

Введення у Електронний каталог (ЕК) навчальної, наукової, художньої літератури, яка надходить до бібліотеки є 

постійним процесом. Електронний каталог повністю відображає фонд бібліотеки і є складовою системи каталогів, розкриває 

склад і зміст документів, які становлять фонд бібліотеки, незалежно від того, на яких носіях інформації вони представлені. ЕК 

слугує для забезпечення вільного доступу до фондів бібліотеки і є доступним в локальній мережі університету та мережі 

Інтернет. 

Впродовж 2021 року працівники відділу працювали над поповненням баз даних ЕК та введення книжкового фонду 

бібліотеки в зворотній хронології.  

Станом на 01.01.2022 р. в ЕК впродовж року введено 9528 примірників. 

Слід зазначити, що впродовж року виникали непередбачувані обставини, пов’язані з епідемією Covid-19. Впроваджені 

владою короткочасні обмеження завадили викладачам та студентам користуватися традиційними фондами на паперових 



носіях. Тому в період ізоляції під час пандемії студенти та викладачі були змушені покладатися саме на електронні ресурси 

бібліотек для отримання інформаційних потреб. Отже, на цьому етапі електронні ресурси виявилися практично єдиним 

джерелом інформації.  

Електронний каталог бібліотеки створений на основі автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи 

«УФД/Бібліотека». 

Сучасний ЕК бібліотеки ІФНМУ – основа подальшого розвитку інформаційних технологій, гарантія якісного 

обслуговування користувачів. З метою формування електронної бази даних співробітники відділу займались аналітичним 

розписом і предметизацією журнальних статей з усіх періодичних видань, збірників наукових праць, які надходять до 

бібліотеки. Щорічно зростає кількість записів в електронному каталозі. ЕК налічує 196841 запис. 

Старші курси та аспіранти, магістри знайомляться з віддаленими ресурсами, повнотекстовими базами даних. 

Використання ресурсів Інтернет надало можливість нашим користувачам на доступ до світових інформаційних ресурсів – 

Hinari, Web of Science, Scopus, PubMed, Access Medicine, ScienceDirect, порталу Springer Link та Bentham Science та суттєво 

розширило можливості в інформаційному обслуговуванні студентів і викладачів. 

Позитивним підсумком минулого навчального року є повномасштабне впровадження електронної книговидачі в процес 

обслуговування, тобто, в автоматизованому режимі обслуговуються студенти всіх курсів, факультетів та спеціальностей. 

Наразі готові до запровадження книговидачі та інвентаризації фондів в автоматизованому режимі. 

За час карантину підготували 8 покажчиків, які представлено в електронному вігляді на сайті в рубриці «Бібліографічні 

покажчики». 

Впродовж року працівниками бібліотеки було організовано та проведено 6 Днів кафедр, 15 переглядів літератури, 92 

книжкові виставки та 13 віртуальних презентацій. Інформація про соціально-культурні заходи висвітлювалась у мережі 

Facebook. Було підготовлено ряд виставок, зокрема:  

  27 січня 2021 року бібліотекарі вшанували жертв Голокосту виставкою інсталяцією «Трагічні сторінки Голокосту». 

 18 лютого працівники бібліотеки долучилися до Всеукраїнської тихої акції «Ангели пам’яті-21» та запропонували 

цікавий і змістовний перегляд книжкової експозиції «Їм у віках судилося Безсмертя». Де було представлено фотоальбом 

«Люди Майдану». 

 21 лютого було організовано виставку-інсталяцію до Міжнародного Дня рідної мови «Мов джерельна вода, рідна мова 

моя».  

 25 лютого у центральному читальному залі бібліотеки ІФНМУ відбувся захід, присвячений 150-річчю Лесі Українки 

«Леся Українка – поетична квітка України». 



  До 8 березня було приурочено книжкову виставку-інсталяцію «Весна і Жінка вічне джерело, від них обох іде живе 

тепло», перегляд літератури «Магія жіночого світу» та святкову фотосесію для працівниць бібліотеки. 

 До Шевченківських днів працівники центрального читального залу бібліотеки підготували виставки: віртуальну 

виставку «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь віки», виставку-експозицію «Талановитий художник Тарас Григорович 

Шевченко», перегляд літератури «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь віки». 

 26 квітня – дата Чорнобильської трагедії. В пам'ять про цю трагічну подію працівники сектору культурно-просвітницької 

роботи оформили виставку-інсталяцію «Скорботна свічка пам’яті святої» та багато інших. 

Впродож року було підготовлено 13 віртуальних виставок, на яких представлено 148 документів. 

 З метою підвищення правової свідомості користувачів та інформування щодо механізмів захисту їхніх прав у правовий 

спосіб, бібліотека та юридичний відділ ІФНМУ підготували і провели виставки інформаційних матеріалів «Твої права – твій 

захист», та «Практичні аспекти медичної психології». 

До відзначення 30-річчя Незалежності України працівники підготували і провели такі заходи: віртуальну виставку-

презентацію «Краса і велич символів державних»; книжкову тематичну виставку «З днем народження, Україно, рідна, 

батьківська, щедра земля!»; перегляд літератури «Кожна родина – зернина України; фотозону «У серці моїм живе Україна»; 

віртуальне привітання з Днем Державного Прапора та з Днем Незалежності України. 

 

БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

    Принцип загальнодоступності інформації, її оперативне надання у зручній формі і відповідно потребам користувача 

залишається основним в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні, а найбільш ефективним видом обслуговування є 

вибіркове розповсюдження інформації. До числа індивідуальних абонентів включені викладачі, асистенти, науковці кафедр, 

голови циклових комісій. На електронні адреси їм надсилається інформація в залежності від тематики запитів та науково-

дослідницької роботи, повідомлення про нові надходження, електронні передплатні повнотекстові періодичні видання. За 

бажанням інформація може бути відправлена у інший спосіб електронного зв’язку: вайбер, телеграм, так звана «мобільна 

телефонія» на основі використання технології розпізнавання QR-коду. 

       Незмінною формою популяризації літератури залишаються книжкові виставки, перегляди літератури, бібліографічні та 

інформаційні огляди, дні інформації, в рамках яких організовуються перегляди нових надходжень, індивідуальні і групові 

консультації. Відмінною рисою презентаційної діяльності бібліотеки є те, що виставки перестали носити одноденний характер. 

Вони, як правило, стали постійно діючими. І найголовніше, стали входити до складу різних комплексних заходів. 

 

 



       Культурно-просвітницька робота бібліотеки передбачає всебічне пропагування серед студентської молоді 

загальнолюдських цінностей, формування національної свідомості, активної громадської позиції. Особливо яскравими та 

неординарними були студентські читання поезій Кобзаря під гаслом «Читай! Формат не має значення!», майстер-класи «Маки 

пам’яті», «Новорічна прикраса» виставка творчих робіт співробітників і студентів «Маленькі шедеври власноруч», зустріч з 

письменником, поетом Житомирщини Марією Рудак «З теплом надія в серці проростає…». 

       Книгозбірня стає ближчою користувачу завдяки соціальним мережам. Це один із механізмів створення привабливого 

образу бібліотеки. Інформація розміщена на сторінці бібліотеки у мережі Фейсбук цікава і корисна. Подається вона під 

певними рубриками, а це презентація книжок, матеріали про акції та заходи, реклама сервісів та послуг, демонстрація своєї 

видавничої продукції, «Ліки для душі», віртуальні виставки тощо. Особливо популярними стають матеріали, підготовлені у 

вигляді інфографіки, постерів, слайд-шоу, ментальних карт. 

       Бібліотека продовжує вибудовувати свою діяльність відповідно до новітніх умов і вимог, що є запорукою динамічності її 

розвитку та успішної діяльності інституту. Цифрові показники діяльності бібліотеки знаходяться у таблиці № 4. 

 

БІБЛІОТЕКА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ВОЛИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Бібліотека Волинського медичного інституту – це сучасний навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький 

підрозділ інституту. Книгозбірня укомплектована новими українськими підручниками та навчальними посібниками, що 

повністю забезпечують навчальний процес інституту. Фонд налічує понад 30000 примірників книг, електронних видань та 

щорічно поповнюється новими надходженнями. До послуг читачів абонемент та сучасна читальна зала з багатим довідковим 

фондом та доступом до інтернет-мережі. Для читачів проводяться огляди нових надходжень літератури, експонуються 

тематичні книжково-ілюстративні виставки. Багато уваги приділяється розкриттю наявних рідкісних та цінних видань 

книгозбірні, презентації наукових видань викладачів та студентів інституту. 

Робота бібліотеки Волинського медичного інституту була спрямована на забезпечення якісного інформаційного та 

бібліотечно-бібліографічного обслуговування студентів, науково-педагогічних та педагогічних працівників, співробітників 

інституту згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечного фонду та світових інформаційних 

ресурсів. Своєю діяльністю бібліотека сприяла вихованню національно свідомої та морально досконалої особистості, відкритої до 

інтелектуального і творчого розвитку. В бібліотеці використовувались традиційні та впроваджувались новітні форми і методи 

роботи на основі новітніх інформаційних технологій. Успішно діяв «нічний абонемент», завдяки чому збільшилися показники 

відвідування і обертаності. 



Велика увага приділялась своєчасному доведенню інформації до студентів і викладачів, використовуючи різні форми й 

методи інформаційно-бібліографічної діяльності. Постійно виконували усні та письмові бібліографічні довідки, проводили 

консультації біля каталогів. Виконано 1936 бібліографічних довідок, з них 250 віртуальних. Також здійснювали бібліографічне 

інформування через вебсайт інституту, соціальні мережі. Інформували читачів про знаменні і пам’ятні дати суспільно-політичного 

та культурного життя України та світу, історію та сьогодення Волинського медичного інституту. 

Для педагогічних працівників проводили консультації з питань оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі 

згідно згідно з ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.  

Добре організований довідково-бібліографічний апарат бібліотеки забезпечує успішне обслуговування читачів. Так у 

бібліотеці функціонують алфавітний та систематичний каталоги, картотека періодичних видань, краєзнавча та систематична 

картотека газетно-журнальних статей.  

Розвиток інформаційних технологій сприяв появі віртуального довідково-бібліографічного обслуговування. Систематично в 

групі ВМІ розміщували бібліографічний список статтей «Сторінками періодики». 

В рамках Національного тижня читання з 12 по 19 грудня у студентських групах були проведені огляди літератури: «Здоров’я 

та успіх – кращі книги по темі»; «Неопалимі сторінки історії України в художній літературі». 

 Впродовж року були організовані тематичні виставки та виставки нових надходжень, що дозволило читачам  ознайомитися з 

новою сучасною літературою, зокрема: «Соборність рідної землі – основа нації й держави»; «І героїзм і трагедія під Крутами»; 

«Фотодокументальна виставка «Струни безсмертної ліри» (до 150-річчя від дня народження Лесі Українки)»; «Небесна сотня: герої, 

які змінили хід історії»; фото-виставка «Монументальна Шевченкіана»; «Вивчай Європу - змінюй Україну»; «Україна: 30-років 

історичного поступу»; «Знакові книги нашої Незалежності» та багато інших. Організовано цілий ряд виставок до професійного 

зростання: «Профілактика та рання діагностика раку»; «Медсестринство у світлі вимог сьогодення»; «Лікування та реабілітація 

онкохворих» тощо.  

           Організвано перегляди літератури: «СOVID-19 – новий виклик для медичної спільноти»; «Поезії одвічна висота»; «Україна 

пам’ятає, світ визнає»; «Сила нескорених»; «Книжковай батл кращих сучасних книг»; «Жити у співдружності з законом». 

       Суттєвою складовою інформаційного обслуговування стали віртуальні виставки. Впродовж року презентовано ряд виставок:   

 «Рак: профілактика, лікування, реабілітація»;  

 «Волинськими стежками Лесі Українки»;  

 «Сучасні книги про Другу світову війну»;  

 «Рідкісні та цінні видання з наших фондів»;  

 «Чорнобиль: біль і пам’ять вічні»;  



 «Науковий доробок викладачів Волинського медичного інституту»;  

 «Вооk-прем'єра нових книг»;  

 «Таємниці людської психіки»;  

 «Скорботна пам’ять поколінь». 

Було організовано медіа-подорож «Художнє мистецтво та культура Європи ХІХ–ХХ ст.»; відеопрезентацію «Цікаві факти 

про Україну». А також показ документальних фільмів «Гра долі» з ведучою Наталкою Сопіт, «Вір мені» – історія життя Лесі 

Українки, «Саша Сивий»; бібліомікс «Психологія здоров’я та успіху – кращі книги по темі». Провели зустріч з кандидатом 

економічних наук доцентом кафедри економіки Урбан Оксаною на тему: «Співпраця України з НАТО: виклики та перспективи».  

Брали участь у семінарах, конференціях, літературних вечорах, організованих в інституті, а також обласною юнацькою та 

науковою бібліотеками м. Луцька. 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА 

ГАЛИЦЬКОГО 

 

Головними пріоритетами в діяльності Наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького у 2021 були: орієнтація на 

користувача, формування та збереження книжкового фонду, накопичення, популяризація та поширення інформації про 

науковий доробок вчених-медиків та пошук ефективних форм роботи. Бібліотека продовжувала працювати над забезпеченням 

широкого доступу до наукової інформації, здійснювати аналітичну обробку документів та надавати доступ нашим 

користувачам до світових інформаційних ресурсів. 

Бібліотека брала участь в роботі експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(НАЗЯВО) з акредитації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за спеціальностями: «Стоматологія», 

«Медицина», «Фармація, промислова фармація», «Педіатрія». 

 На 01.01.2022 року багатогалузевий фонд бібліотеки університету нараховує 617955 примірників видань.  

 Продовжується робота над оптимізацією виробничих процесів. Активно використовуються послуги: «УДК, авторський 

знак», «Заміна втрачених книг», «Online продовження книг». 

 Основне завдання бібліотеки – підтримка навчального та наукового процесів. Керівниками підрозділів були 

запропоновані цікаві ідеї щодо поєднання традиційних та новітніх інформаційних ресурсів для задоволення інформаційних 

запитів в період запровадження дистанційної форми навчання. Фахівці бібліотеки працювали над розширенням діапазону 

послуг та ресурсів, які можна отримувати віддалено, координуючи доступ Університету до наукометричних баз даних: Web of 



Science, Scopus, Bentham Science, Science Direct, Clarivate Analitics. Було надано тестовий доступ до ресурсів Oxford Medicine, 

клінічної повнотекстової бази UpToDate, EBSCO та до ресурсів компанії McGraw-Hill AccessPharmacy (США), повнотекстових 

публікацій міжнародного видавництва Springer Nature. Здійснювався моніторинг ресурсів, наявних у відкритому доступі, 

пов`язаних з дослідженням COVID-19. Для забезпечення ефективного доступу до бібліотечних ресурсів проводились заходи з 

метою формування у користувачів системи знань про бібліотеку, зокрема про: інформаційно-бібліограічне інформування; 

виставковкову та іміджеву діяльність. 

 В організації віддаленого доступу велике значення має власний сайт, який залишається основним інформаційним 

ресурсом бібілотеки. Впродовж року його контент постійно оновлювався. Користувачі мали можливість користуватись 

електронним каталогом (ЕК) та переліком послуг, що надаються бібліотекою. 

 У 2021 році працівники бібліотеки здійснювали перевірку наукових публікацій здобувача, голови спеціалізованої вченої 

ради, рецензентів та опонентів і видавали довідки відповідно до «Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького». 

 Користувались попитом літописи авторефератів дисертацій та журнальних статей, УРЖ «Джерело» та фахова література 

з бібліотекознавства та бібліографії.  

 Набирає обертів робота з наповнення електронного каталогу (ЕК). У 2021 році до ЕК введено близько 6500 аналітичних 

розписів періодичних видань. Маючи якісно створені бібліографічні записи в ЕК, можна оперативно формувати списки 

книжкових видань та статей з медичної періодики, які відповідають певній темі. 

 В період карантинних обмежень користувачам було запропоновано користуватись всіма доступними сервісами у 

віддаленому режимі. Також контакт з користувачами підтримувався через сторінки бібліотеки у Facebook та Instagram. 

Впродовж року було поширено 124 новини, зокрема: подяки за подаровані книги та журнали, відзнаки, привітання до 

ювілейних дат працівників університету тощо.    

 У 2021 році продовжувала наповнюватись БД «Праці викладачів ЛНМУ імені Данила Галицького». Було створено 1760 

описів монографій, статей та інших матеріалів. Загальна кількість записів – 16554. 

Загалом, станом на 01.01.2022 року нараховується 6 баз даних: 

 «Електронний каталог BIBLIO» 

 «Праці викладачів ЛНМУ» 

 «Фонд абонементу навчальної літератури» 

 «Автореферати та дисертації» 

 «Посттравматичний стресовий розлад внаслідок військових дій» 



  «Фонд особливо цінних видань» (створення аналітичних описів на статті з газети «Lwowski Tygodnik Lekarski». 

Для сайту було підготовлено «Календар знаменних дат на 2021 рік». В рамках підготовки календаря у БД BIBLIO створено 

закладку «Персоналії», що розширює можливості пошуку в електронному каталозі. 

 Важливим завданням інформаційно-бібліографічної роботи є створення бібліографічних покажчиків. Доповнювались 

такі покажчики:  

 «Доказова медицина» (700 записів); 

 «Сімейна медицина» за 2015-2021 рр.; 

 «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: погляд крізь віки», присвячений 235-й річниці 

заснування Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Видання охоплює історичний шлях 

становлення вишу від медичного факультету Львівського університету до потужного авторитетного освітньо-наукового 

центру. Матеріал згруповано у п`яти розділах. Покажчик включає 1800 джерел. 

 Було розпочато роботу над пошуком публікацій з історії медицини. Усі бібліографічні записи групувались у розділах 

«Загальна історія медицини» та за галузями основних медичних дисциплін. Укладено список літератури до 145-річчя від дня 

народження відомого офтальмолога В. П. Філатова. 

 Продовжено пошук матеріалу для укладання бібліографічного списку літератури про лікарів, які зробили свій внесок у 

створення «Народної лічниці», подано 11 прізвищ лікарів та їх публікації. 

 До 45-річного ювілею кафедри стоматології дитячого віку та 5-річного ювілею кафедри ортодонтії ЛНМУ імені Данила 

Галицького у 2021 році видано покажчик «Бібліографія наукових праць, опублікованих співробітниками кафедр ортодонтії та 

стоматології дитячого віку за 2016-2020 рр.» 

 До 125-річчя кафедри патологічної анатомії було підготовлено прикнижковий бібліографічний список, який охоплює 

історію становлення кафедри, основні віхи її діяльності та персоналії вчених. 

 Велика увага приділяється наповненню картотек, для яких здійснюється аналітичний розпис збірників, журналів та 

інших інформаційних матеріалів: 

 Систематична картотека статей (медицина) містить лише статті історичної тематики. Влито 85 карток. 

 Картотека «Персоналії видатних вчених-медиків». Влито 257 карток. 

 Картотека «Праці співробітників ЛНМУ». Влито 190 карток. 

Крім того, продовжувалась робота над створенням і наповненням картотек: «Праці викладачів медичного факультету 

Львівського університету (1784-1939 рр.)»; «Історія ЛНМУ», багатьох інших. 



 Культурно-просвітницька робота традиційно була спрямована на ознайомлення з пам`ятними датами, історією 

університету, здобутками українських лікарів, досягненнями світової медицини. 

 Бібліотека підтримувала тісні зв`язки з науковими бібліотеками вищих закладів освіти, медичними та науковими 

бібліотеками України. 

 Бажання працівників вдосконалювати свій професійний рівень у нових умовах було стимулом для участі у вебінарах та 

онлайн курсах, зокрема брали участь у вебінарах: «Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі»; «ScienceDirect – 

можливості у відкритому доступі»; «Можливості і функції референт-менеджера EndNote»; «Розширений пошук у новому 

інтерфейсі»; «Авторське право та відкриті ліцензії Creative Commons»; циклу семінарів від ІТ компаній «Elsevier Ukraine», 

«Web of Science» та компанії «Академії Статей». 

 У 2021 році видано довідник контактів для використання в роботі. 

 

БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ 

 

У 2021 році Національному медичному університету імені О. О. Богомольця – 180 років! 

Діяльність бібліотеки Національного медичного університету імені О. О. Богомольця у 2021 році здійснювалась за 

такими напрямами: 

 впровадження інноваційних бібліотечних послуг і сервісів;  

 якісне і оперативне обслуговування;  

 диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговання користувачів;  

 забезпечення користувачів доступом до інформаційних ресурсів як в Україні, так і поза її межами; 

 створення власних інформаційних продуктів та ресурсів: бібліографічних показників, виробничо-практичних видань, 

біографічних довідників, списків літератури і т. ін.; 

 популяризація бібліотечно-бібілографічної діяльності та актуальної інформації з медицини шляхом проведення 

індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок, поширення інформації у соціальних мережах; 

 науково-методична діяльність: вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, участь у семінарах, конференціях, 

вебінарах тощо; 

 забезпечення підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібілотеки; 

 робота з фондами; 



 робота з сайтом бібліотеки, електронним каталогом, електронною книговидачею, наповнення депозитарію та імідж-

каталогу; 

 ініціювання, проведення та участь у благодійних акціях, пов`язаних з книгою. 

У своїй роботі бібліотека керується принципами: 

 функціональності (відкритість частини фонду у читальних залах, доступність до комп`ютерів, наявність інтернет-

центру, двох читальних залів); 

 відкритості (доступності до електронного каталогу 24 години на добу, 7 днів на тижлень); 

 гнучкості (оптимальний графік роботи бібліотеки з можливістю замовлення комплектів книг поштою в умовах 

дистанційного навчання); 

 раціональності (інформаційні ресурси навчальної та наукової літератури знаходяться у різних місцях, наявність двох 

пунктів видачі навчальної літератури); 

 інновації (наявність доступу до наукових баз даних, запровадження освітніх хабів для студентства, електронної 

книговидачі тощо). 

Вагому частину заходів, проведених у 2021 році, було присвячено 180-річчю Національного иедичного університету 

імені О. О. Богомольця та 180-й річниці заснування бібліотеки. 

Впродовж року всім користувачам була доступна онлайн-послуга «Запит до бібліотеки». В період карантинних обмежень 

скористатись нею можна було, замовивши комплект навчальної літератури чи наукових видань на конкретний, зручний час. 

У 2021 році надійшло 35 запитів, було відправлено 11 посилок у Херсонську, Черкаську, Вінницьку, Одеську, Запорізьку та 

Івано-Франківську області. 

Працівники бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця впродовж останніх років здійснюють активну волонтерську роботу. 

У 2021 році було ініційовано проведення аукціону «Героям зуби», розроблений на підтримку волонтерської стоматології 

«Тризуб дентал», що знаходиться у прифронтовій зоні та надає безкоштовну стоматологічну допомогу військовим і 

добровольцям, які захищають нашу країну у Донецькій області. За умовами аукціону усі охочі могли придбати книгу, або 

виставити як лот книгу з власної бібліотеки. Всі виручені кошти (12300 грн) йшли на підтримку вище зазначеної 

стоматологічної допомоги. 

Крім того, у звітному році працівники бібліотеки долучилися до благодійного фонду «Український реєстр донорів 

кісткового мозку» для допомоги у пошуку неродинного донора пацієнтам з лейкемією та іншими важкими захворюваннями 

крові, які потребують трансплантації кісткового мозку. Окремі співробітники стали потенційнмми донорами кісткового мозку. 



Інформацію про діяльність Фонду та всі види волонтерської допомоги було поширено як на електронному сайті бібліотеки, 

так і в соціальних мережах. 

До Дня збройних сил України бібліотекою організовано благодійну акцію «Підтримай воїнів АТО!». Інформацію про 

акцію було розміщено та надіслано військовим продуктові набори тривалого зберігання, речі першої необхідності. 

Культурно-просвітницька робота бібліотеки спрямована на забезпечення освітніх, інформаційних, соціокультурних, 

естетичних та дозвільних потреб користувачів, на формування позитивного іміджу бібліотеки. Бібліотека використовувала 

різноманітні форми і методи культурно-просвітницької роботи: книжкові виставки (у т. ч. віртуальні), тематичні перегляди, 

бесіди, бібліографічні огляди, засідання «круглого столу», благодійні акції тощо. Деякі з них відбулися як спільні проєкти із 

структурними підрозділами університету. Зважаючи на встановлені обмеження щодо масового скупчення людей в одному 

приміщенні, низку заходів представлено в онлайн-форматі на сайті бібліотеки.  

7 грудня 2021 року проведено засідання «круглого столу» на тему: «Запобігання та протидія проявам насильства» в 

рамках акції «16 днів проти насильства» з метою попередження жорстокості і насильства у молодіжному середовищі. До 

цього заходу організовано виставку книг та публікацій із зазначеної проблематики та продемонстровано фільм про насильство 

«Stop_violence». 

Провідне місце в роботі бібліотеки займає виставкова діяльність, адже саме виставка є засобом розкриття інформаціних 

ресурсів та дієвим засобом впливу на формування читацької уваги. В 2021 році було організовано тематичні, інформаційні 

виставки, виставки пам`яті, виставки ювілярів видатних діячів медицини. До історичних та пам`ятних дат, що відзначаються 

на державному рівні, змонтовано та розміщено на сайті бібліотеки короткометражні інформаційні відео, або розміщено 

тематичні листівки, фотографії. 

З нагоди 210-ї річниці від дня народження видатного хірурга Володимира Опанасовича Караваєва, фахівці бібліотеки 

підготували розгорнуту виставку "Караваєв Володимир Опанасович – засновник хірургічної школи в Україні" та презентацію 

книг, які представлені у фонді наукової медичної літератури. 

До 70-річного ювілею Чайковського Юрія Богдановича – Президента Наукового товариства анатомів, гістологів, 

ембріологів та топографоанатомів України, члена-кореспондента НАМН підготували презентацію його книг. 

Діяльність бібліотеки популяризується у соціальних мережах Facebook, Instagram, через канали Telegram та YouTube. 

Сторінки в соціальних мережах використовуються бібліотекою як локальний інформаційний ресурс, що користується великим 

попитом. У соціальних мережах міститься контактна інформація, анонси про майбутні заходи та акції, привітання тощо. 

З метою надання студентській молоді можливості розвиватися та здобувати додаткові навички й компетенції з соціальної 

та правової культури було започатково «Онлайн-хаб неформальної освіти».   



Впродовж року проводилась робота по наповненню вебсайту бібліотеки. За звітний період на сайт додано 181 

повідомлення. 

У 2021 році бібліотеці було надано безкоштовний тимчасовий доступ (24.02.2021 – 26.03.2021) до однієї з найбільших 

баз даних з медицини Access Medicine, пробний доступ до баз даних EBSCO, узгоджений з Міністерством освіти і науки 

України, до кінця року та безкоштовний доступ до електронної медичної бази даних OVID голландського видавництва Wolters 

Kluwer.  

Важливим інформаційним ресурсом бібліотеки залишався імідж-каталог «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені 

О. О. Богомольця», де користувачі мали змогу здійснювати пошук та замовлення документів, які не відображені у 

електронному каталозі – праці науково-педагогічного колективу університету, опубліковані до 2019 року включно. 

Важливе місце в інформуванні користувачів належить бібліографічним покажчикам, інформаційним спискам, 

довідникам. Видання представлені на сайті бібліотеки в рубриках «Новини» та «Видання бібліотеки». 

До 180-річчя університету та бібліотеки, фахівці підготували і видали: 

 «Вчені-медики НМУ імені О. О. Богомольця: ювілеї 2022 року». Календар знаменних і пам’ятних дат присвячений 

ювілейним датам вчених-медиків Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Видання підготовлено на 

основі «Біографічного словника завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до 

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 1841–2011», «Енциклопедії Сучасної України», «Енциклопедії 

історії України».  

 «Бібліотека Національного медичного університету імені О. О. Богомольця: історія і сьогодення». У бібліографічному 

покажчику висвітлено історію створення та розвитку бібліотеки Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця, пріоритетні напрями діяльності. 

 Працівники бібліотеки взяли участь та отримали відповідні сертифікати у таких наукових заходах: 

 3-х вебінарах A Clarivate Analitics company: 

- «Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки»; 

- «Оцінка здобутків і співпраці установ за даними Web of Science Core Collection ma InCittes»; 

- «Journal Citation Reports». 

 У тренінговову вебінарі Elsevier «3 ефективних способи знаходити потрібну літературу у Scopus». 

 Співробітники бібліотеки брали участь у всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, вебінарах, 

тренінгах, зокрема: 



- онлайн науково-практичній конференції з міжнародною участю (42 науковових читаннях) з нагоди 140-річчя від дня 

народження О. О. Богомольця 24 травня; 

- онлайн семінарі «Бібліотека. Інформація. Суспільство»; 

- онлайн презентації «Листування Івана Липи»; 

- ХХ Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного 

інформаційного суспільства» 19 травня; 

- онлайн заняттях Антишколи українських бібліотекарів «Від дослідження. Для дослідження. Про дослідження», 

«Інституційний репозитарій. Крок за кроком»; 

- онлайн конференції «Українська бібліотечна асоціація в екосистемі нової реальності» 17-18 листопада; 

- онлайн вебінарі для бібліотек-хабув цифрової освіти «Огляд популярних месенджерів для колективного спілкування» 30 

листопада; 

- онлайн семінарі з підвищення кваліфікації на тему «Системно-інформаційно-знаннєвий принцип буття»; 

- онлайн науково-практичному семінарі «З толерантністю в серці». 

До 180-річчя НМУ імені О. О. Богомольця та 180-ї річниці бібліотеки директором бібліотеки підготовлено та подано для 

опублікуванні на сайті статтю «Бібліотеці НМУ виповнилося 180 років! Вітаємо колег із ювілеєм!». 

Підготовлено віртуальну екскурсію бібліотекою та електронну презентацію «Бібліотека Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця. Погляд із минулого в майбутнє. (1941–2021)». 

Нове в роботі бібліотеки 

1. З метою швидкого впровадження нових форм інформаційниїх технологій, у 2021 році в бібліотеці створено новий відділ 

інформаційних технологій та електронних ресурсів. 

2. Закуплено та оновлено версію програмного забезпечення АБІС «ІРБІС 64+». 

3. Створено базу даних читачів, яка за рік поповнилася 1028 записами. 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

 

Наукова бібліотека НУОЗ України імені П. Л. Шупика за сукупністю характеристик є моделлю гібридного типу, в якій 

важливості та системності набуває впровадження прогресивних бібліотечних технологій. Вона є не тільки сховищем 

документів, а й виробником електронних локальних і мережевих ресурсів (як придбаних, так і власної генерації) та серверів, 

організованих за допомогою готових автоматизованих баз даних.  



 Діяльність бібліотеки у 2021 році полягала в ефективності поєднання своїх дій, у першу чергу – на локальному рівні та 

інших рівнях роботи, пов’язаних із співпрацею з іншими бібліотеками та інформаційними центрами, враховуючи специфічні 

особливості та вимоги до роботи. 

 Впродовж 2021 року наукова бібліотека НУОЗ України імені П. Л. Шупика підтримувала принцип рівноправного і 

вільного доступу до інформації та знань, сприяла підтримці грамотності, навчання та читання, що є загально визнаною основою 

для реалізації місії бібліотеки, впроваджувала цифрові інновації. 

Основними категоріями користувачів бібліотеки були лікарі – слухачі циклів тематичного удосконалення, спеціалізації 

та стажування, лікарі – інтерни, наукові працівники, аспіранти, викладачі, науково-педагогічні працівники, інші співробітники 

університету та лікарі міста. 

Продовження введення карантинних обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19 у 2021 році безумовно вплинуло на 

кількісні показники роботи бібліотеки (цифрові показники наведено у таблиці № 4). 

 Згідно з результатами анкетування, що проводилось упродовж звітного року серед користувачів бібліотеки було 

виявлено: 72% читає електронні видання. 

 Спираючись на спостереження та індивідуальне інтерв’ю, можна виділити наступні потреби: у спеціальній літературі з 

медицини та суміжних наук: не всі релевантні статті та наукові праці є в електронному форматі (у т. ч. оцифрованими) у 

вільному доступі в Інтернеті; у безкоштовному доступі до наукометричних баз даних; у пошуку інформації у глобальній 

мережі; у оновленні цифрових колекцій на власному гаджеті. 

 У 2021 році поточне та ретроспективне комплектування бібліотечного фонду здійснювалося у різний спосіб надходження 

документів – попереднє замовлення, місцевий обов’язковий екземпляр від кафедр, викладачів та наукових співробітників, 

дарування від користувачів.  

За звітний рік значну частину фонду, майже 80 % від загальної кількості надходжень, склали видання науково-

педагогічних працівників та науковців НУОЗ України імені П. Л. Шупика, що передавались науковій бібліотеці авторами 

майже всіх інститутів і факультетів університету. Вся література пройшла обробку, реєстраційні картки влиті у каталоги, в т. ч. 

і в електронний каталог з присвоєнням штрих коду на примірник. 

Бібліотека отримала 96 назв журналів. Але Договір на надання послуг з передплати та доставки періодичних видань на 

2-е півріччя 2021 р. було скасовано через закриття відповідної організації. Через що не було одержано 410 примірників 

періодичних видань. 



Довідково-бібліографічний апарат (ДБА) наукової бібліотеки традиційно представлений алфавітним та систематичним 

каталогами книг, авторефератів, дисертаційних робіт, внутрішнім електронним каталогом (ЕК). На 01.01.2022 рік обсяг 

електронного каталогу становить 20850 бібліографічних записів. 

 Впродовж року виконано 1355 бібліографічних довідок. Серед тем: Вибір способу алопластики при парастомальних 

грижах; Інвалідність; Репродуктивне здоров’я; Реабілітація; Планування сім’ї; Медико-соціальна експертиза. 

 Надавалась віртуальна послуга «Визначення індексів УДК та авторського знаку для документів» шляхом надсилання 

запитів до бібліотеки та оперативних відповідей на них електронною поштою. Закласифіковано понад 307 робіт. 

Наукова бібліотека веде роботу з Інституційним репозитарієм (електронним архівом) наукових праць професорсько-

викладацького складу університету. Основне призначення якого є накопичення, збереження, розповсюдження та довготривале 

зберігання із забезпеченням надійного та постійного доступу до наукових досліджень науковців університету. Внесено за 2021 

рік 530 наукових праць. Загальна кількість становить 3598 одиниць.  

Крім того, в науковій бібліотеці здійснюється перевірка тестових документів наукового характеру на наявність 

запозичень за допомогою ліцензованої програми «Anti-Plagiarism». Перевірено 156 документів. 

Створений відділ наукових електронних ресурсів та інформаційних технологій з метою підвищення впливовості та 

наукового авторитету НУОЗ України імені П. Л. Шупика, щодо якості представлення здобутків науковців у глобальному 

науковому просторі. 

Основними функціями відділу є здійснення наукометричного моніторингу публікаційної діяльності науковців 

університету, ведення загальних профілів університету у наукометричних базах та системах, їх аналіз та надання інформації 

керівництву та підрозділам, консультування науково-педагогічних працівників та аспірантів з питань наукометрії, щодо 

використання електронних інформаційних ресурсів, співпраця з редакціями та видавництвами відповідно «Порядку організації 

діяльності наукових фахових видань, засновником (співзасновником) яких є НУОЗ України імені П. Л. Шупика».  

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 27.02.2019 року № 269 «Про надання доступу закладам 

вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до наукових 

електронних баз даних» та за договором з Державною науково-технічною бібліотекою України № 199, який подовжується 

другий рік поспіль, НУОЗ України імені П. Л. Шупика отримує безкоштовно доступ до міжнародних наукометричних баз Web 

of Science та Scopus. 

У 2021 році порівняно з 2020 роком опубліковано на 19 робіт більше, це збільшення на 10,6 %. Кількість цитувань: з 5 

років зросла у 5 разів, з 2020 – 2021 рік зросла у 2 рази. Загальний показник індексу Хірша склав – 37, це зростання за рік 

більше ніж на 20 %. Найбільш цитована робота за співавторства науково-педагогічного персоналу НУОЗ України імені 



П. Л. Шупика у 2021 році завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології професора Алли Волохи у 

журналі New England Journal of Medicine (США). 

За даними наукометричної бази Web of Science за останні 5 років кількість публікацій у виданнях, що індексуються 

наукометричною базою найбільша кількість за період 2017-2021 роки спостерігалась у 2020 році – 122. Кількість цитувань за 

період 2017-2021 роки зросла у 7,8 разів, з 2020–2021 рік зросла у 1,5 разів. Загальний показник індексу Хірша Університету 

склав – 33 (зростання за останній рік – 14 %). Показник Індексу Хірша з 2017-2021 рік виріс практично у 2 рази. 

Публікаційна активність за профілем Університету, представленим у системі Google Scholar стабільно зростає за останні 

роки. Кількість цитувань з 2017–2021 роки зросла у 1,3 рази, загальна кількість цитувань за період 2017–2021 роки зросла у 2,3 

рази, а з 2020–2021 рік зросла на 9,1 %. Індекс Хірша збільшується з 2017-2021 роки майже у 1,5 раза, з 2020-2021 рік зріс на 

6,5 %. 

У 2021 році науково-педагогічними працівниками та аспірантами Університету було опубліковано 270 публікацій у 

виданнях, що індексовані міжнародними наукометричними базами Scopus та Web of Science (198 та 72).  

 Працівники наукової бібліотеки впродовж звітного року вдосконалювали свій професійний рівень, брали участь у таких 

закладах: 

 19 травня 2021 р. XX ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку медичних бібліотек 

України і виклики сучасного інформаційного суспільства» (Організатор: ННМБУкраїни онлайн та офлайн форматах). 

 24 вересня 2021 р. Науково-практична інтернет-конференція «Університетська бібліотека: історичний досвід та вектори 

розвитку», присвячена 100-річчю Наукової бібліотеки національного фармацевтичного університету (Організатори 

конференції: Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету). 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, м. ХАРКІВ 

 

У 2021 році Національний фармацевтичний університет та Наукова бібліотека НФаУ святкували 100-річний ювілей. 

Наукова бібліотека активно підтримує місію Національного фармацевтичного університету, створюючи і розвиваючи 

комфортне фізичне та віртуальне інформаційне середовища для користувачів на засадах якісного і оперативного доступу до 

інформаційних ресурсів, що сприяють їх освітній, науковій, професійній діяльності та саморозвитку протягом всього життя. 

Діяльність Наукової бібліотеки НФаУ у контексті розвитку університету спрямована на вирішення важливих завдань: 

 Розвиток інформаційних ресурсів власної генерації та організація доступу до світових наукових е-ресурсів.  



 Формування фонду з урахуванням потреб наукового та освітнього процесів та на основі постійної тісної співпраці з 

кафедрами та структурними підрозділами університету. 

 Сприяння відкритому доступу до результатів наукових досліджень в НФаУ через розвиток та підтримку Електронного 

Архіву НФаУ (інституційного репозитарію). 

 Вдосконалення «вбудованого партнерства» з кафедрами: у супроводі публікаційної активності, наукометричних та 

бібліометричних вимірювань та ін. 

 Покращення якості та розширення спектру бібліотечних сервісів, що гнучко відповідають потребам користувачів на засадах 

комфортності, оперативності, інформативності. 

 Сприяння розвитку інформаційної культури, академічної доброчесності і вдосконалення дослідницьких компетенцій 

здобувачів освіти та викладачів університету. 

За період карантинних заходів Наукова бібліотека НФаУ дистанційно надавала довідки та консультації, послугу з 

визначення індексів УДК тощо. На головній сторінці офіційного сайту бібліотеки було розміщено перелік дистанційних 

послуг. Користувачі про це були поінформовані через соціальні мережі та розсилки е-поштою.  

Головними напрямами діяльності Наукової бібліотеки НФаУ були:  

-   оперативне задоволення запитів користувачів як в традиційному, так і в дистанційному форматі, із залученням 

Zoom, Google Meet, електронної пошти, месенжерів та ін.;  

- інформаційно-бібліотечне забезпечення навчального, виховного, науково-дослідного процесів університету;  

- вдосконалення бібліотечних ресурсів та сервісів на основі університетської академічної доброчесності;  

-   доступність та відкритість інформації;  

-   розвиток співробітництва з науковими установами країни тощо. 

Для користувачів з власними девайсами надається Wi-Fi доступ, що значно збільшує кількість робочих місць для 

доступу до інформаційно- телекомунікаційних систем. 

Впродовж року працівники бібліотеки проводили консультації для науковців щодо роботи з електронними БД: 

Scopus, Web of Science, EBSCO, Academic Journals, Free Medical Journals, HINARI, PubMed та багатьма ін.  

Надавалась консультативна та практична допомога здобувачам наукових ступенів щодо оформлення списків 

використаної літератури до дисертацій та співробітникам університету щодо оформлення списків літератури до 

навчально-методичних видань.  

Бібліографічна БД «Праці співробітників НФаУ» постійно поповнюється. Вона містить інформацію про всі 

публікації вчених НФаУ 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).  

Одним із ефективних засобів масового інформування є інформація, що постійно оновлюється на webсайті Наукової 

бібліотеки університету. Соціальні мережі сьогодні для бібліотек стали затребуваним і популярним центром діалогу зі 

своїми користувачами, що сприяє позитивному формуванню образу та іміджу сучасної бібліотеки. Активно ведеться 

сторінка бібліотеки у Facebook.  

Соціокультурна складова діяльності Наукової бібліотеки полягала у національно-патріотичному, високоморальному 

вихованні, формуванні екологічної культури, здорового способу життя, культури читання тощо.  

Адаптуючись до реалій сьогодення, бібліотека активно комунікувала з читачами у віртуальному просторі. На сайті 

було представлено віртуальні виставки, презентації, новини з життя університету та бібліотеки.  

Бібліотека на вимогу часу, постійно вдосконалює форми соціокультурної роботи, намагаючись використовувати 

інтерактивні технології, креативні та сучасні підходи в своїй діяльності.  

Робота бібліотеки була направлена на: забезпечення безперебійної роботи автоматизованих робочих місць 

працівників бібліотеки шляхом вивчення та використання функціональних можливостей програмного забезпечення АІБС  

«Ірбіс»; поповнення і забезпечення систематичного ведення електронного каталогу бібліотеки; впровадження в роботу 

бібліотеки нових інформаційних технологій та підвищення їх якості й інформативності; забезпечення безперебійного 

доступу до електронної бібліотеки університету, її систематичне поповнення та  популяризація; поповнення колекцій 

інституційного репозитарію «Електронний архів НФаУ»: накопичення, збереження та забезпечення надійного доступу до 

наукових праць науково-педагогічних працівників, співробітників та здобувачів вищої освіти  університету; забезпечення 

безперебійної роботи та якісного інформаційного наповнення webсайту.  

Активно наповнювався електронний каталог (ЕК) бібліотеки. Кількість звернень до ЕК щорічно зростає. Фахівці  

Наукової бібліотеки НФаУ продовжують роботу з формування Електронної бібліотеки, яка є найбільш перспективною базою 

даних для інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу університету.  

Проводилась активна робота з кафедрами університету щодо наповнення  Електронного архіву НФаУ.  

Сайт бібліотеки відображає весь спектр сервісів бібліотеки: електронний каталог; е-бібліотека, віртуальна довідкова 

служба; електронна доставка документів (ЕДД), віртуальні тематичні виставки; посилання на електронні періодичні видання; 

відкриті електронні архіви та бази даних. 



Фахівці бібліотеки, під час карантину, пов’язанного з запобіганням поширення COVID-19, дбали про підвищення 

власної кваліфікації і активно брали участь в наукових форумах, проводили тренінги та консультації щодо роботи в 

електронному архіві НФаУ. 

Великий інтерес викликає розділ «Бібліоподії», що представлений на сайті бібліотеки. Там міститься інформація 

про усі важливі події, які відбуваються в бібліотеці. Впродовж року було організовано такі заходи:  

 25 лютого відбувся вечір-портрет «Хотіла б я піснею стати», присвячений 150-річчю з дня народження Лесі Українки. В 

рамках заходу представлено документальний фільм «Леся Українка», книжкову виставку «Я в серці маю те, що не вмирає!» та 

бібліографічний огляд літератури «Леся Українка: доля, культура, епоха».  

 До дня народження Тараса Шевченка «Нас єднають думи Кобзаря»: проведено літературну годину «Думи Кобзаря 

живуть між нами», бесіду «Цікаві факти із життя Великого Кобзаря» та музичні твори на слова поезій та презентовано 

документальний фільм «Тарас Шевченко – духовний батько українського народу».  

 18 березня відбулися урочистості з нагоди 150-річчя М. О. Валяшка. Наукова бібліотека підготувала книжкову виставку 

«М. О. Валяшко. Особистість. Учений. Педагог».  

 19 березня з нагоди святкування дня народження Ліни Костенко – найвизначнішої сучасної української поетеси, для 

викладачів та здобувачів вищої освіти Наукова бібліотека відчинила двері літературної вітальні «Поетична весна». В рамках 

заходу відвідувачі переглянули документальний фільм «Життя у слові», прослухали пісні та вірші Ліни Костенко та 

ознайомилися з віртуальним оглядом літератури «Голос жіночої мрії».  

 27 серпня з нагоди 165-річчя від народження українського літератора, філософа, науковця, громадсько-політичного діяча 

Івана Франка (1856–1916) представлено віртуальну виставку із серії «Перлини української класики «Іван Франко. Стежками 

Каменяра». 3 вересня, в рамках проєкту «Перлини української класики: славетні імена», відбувся вечір-портрет «Стежками 

каменяра», на якому студенти з захопленням прослухали лекцію «Життєвий та творчий шлях Івана Франка», переглянули 

документальний фільм «Іван Франко: цікаві факти біографії» та ознайомилися з книжковою виставкою «Великий каменяр».  

 Бібліоекскурс «НФаУ. Історія успіху», де були представлені книги, які висвітлюють історію розвитку та здобутки 

університету, серед них історії кафедр, статистичні довідники НФаУ за різні роки, колекція «Національні підручники, створені 

авторським колективом університету», праці вчених НФаУ в бібліографічних покажчиках та інші цікаві видання.  

 Літературну годину «Перлини української класики: славетні імена. Остап Вишня»  

 13 жовтня, до Дня захисників і захисниць України, проведено інформаційну годину «Славетні герої нескореної 

України» та бесіду «Сила нескорених», презентовано книжкову виставку «Свято мужності та сили» та віртуальний огляд 

«Мужність і відвага крізь віки».  

https://lib.nuph.edu.ua/virtualv/derzhavn%d1%96-svjata/muzhnist-i-vidvaga/


 18 жовтня, у межах реалізації проєкту «EcoWay» та з нагоди 30-річчя дня екологічної освіти в Україні, проведено 

експрес-огляд «Екологія і раціональне природокористування» та презентовано книжкову виставку «Екологічна освіта – 

потреба часу».  

 Вечір-портрет «Життя для просвіти народу. Славетні земляки – Алчевська Х. Д.», присвячений 180-річчю від дня 

народження видатної української діячки народної освіти та педагога Христини Данилівни Алчевської, яка була однією із 

засновників Харківського товариства поширення грамотності серед народу, а також Першої безплатної народної 

бібліотеки-читальні. Було прочитано лекцію про життя та творчість просвітительки.  

 У жовтні, з нагоди Міжнародного дня академічної доброчесності, разом із кафедрою соціальної фармації проведено 

низку заходів: науково-практичний семінар «Академічна доброчесність в НФаУ: від теорії до практики», лекцію «Плагіат 

у науковій діяльності та в освітньому процесі та шляхи його запобігання», презентовано тематичну книжкову виставку. 

На сайті НБ НФАУ відкрито рубрику «Академічна доброчесність», де представлені нормативні документи, офіційні 

документи НФаУ з даного питання.  

 01 листопада, в рамках проєкту «Перлини української класики: славетні імена», було проведено літературну годину 

«Талант і доля Михайла Старицького», бесіду «Цікаві факти з життя Старицького М. П.», презентацію «Талант і доля 

Михайла Старицького», документальний фільм «Гра долі» та уривок з художнього фільму «За двома зайцями».  

 09 листопада, з нагоди Дня української писемності та мови, викладачі, працівники Наукової бібліотеки та здобувачі 

вищої освіти НФаУ разом писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Цього ж дня у читальній залі Наукової 

бібліотеки проведена народознавча година «Українська мова – голос нації». В рамках заходу відвідувачі прослухали лекцію 

про основні етапи розвитку української писемності та мови, ознайомилися з книжковою виставкою «Мова – духовне багатство 

народу».  

 11 листопада, в рамках екологічного проєкту «Eco-way» до Міжнародного дня енергозбереження, проведено акцію-

мотиватор «Заміни звичайну лампочку на енергозберігаючу» та бесіду «Будьмо енергоощадними». Також відвідувачів 

ознайомили з виставкою-інсталяцією «Енергозбереження – крок до майбутнього». Національний фармацевтичний університет 

з 2019 року впровадив та використовує систему енергетичного менеджменту та 01 березня 2021 року НФаУ отримав сертифікат 

Міжнародної організації із сертифікації на відповідність вимогам стандартів ISO 14001:2015 та ISO 50001:2018. 

 У листопаді проведено низку заходів з циклу «30 знакових книжок Нашої Незалежності»  та представлено книжкову 

виставку «Повне академічне зібрання творів Лесі Українки».  

 26 листопада відбулися заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів. Було проведено годину-реквієм «Свіча пам’яті», 

де відвідувачі дізналися про причини, перебіг та наслідки на тематичну книжкову виставку «Голод, біль і жах українського 

https://lib.nuph.edu.ua/dosl%d1%96dniku/akadem%d1%96chna-dobrochesn%d1%96st/
https://lib.nuph.edu.ua/perlini-ukrainskoi-klasiki-slavetni-imena-mikhajjlo-starickijj/
https://lib.nuph.edu.ua/perlini-ukrainskoi-klasiki-slavetni-imena-mikhajjlo-starickijj/
https://lib.nuph.edu.ua/11-11-2021-r-v-ramkakh-ekologichnogo-proiektu-eco-way-naukovoju-bibliotekoju-provedeno-akciju-motivator-zamini-zvichajjnu-lampochku-na-energozberigajuchu-do-mi/
https://lib.nuph.edu.ua/11-11-2021-r-v-ramkakh-ekologichnogo-proiektu-eco-way-naukovoju-bibliotekoju-provedeno-akciju-motivator-zamini-zvichajjnu-lampochku-na-energozberigajuchu-do-mi/
https://lib.nuph.edu.ua/11-11-2021-r-v-ramkakh-ekologichnogo-proiektu-eco-way-naukovoju-bibliotekoju-provedeno-akciju-motivator-zamini-zvichajjnu-lampochku-na-energozberigajuchu-do-mi/
https://lib.nuph.edu.ua/17-ta-18-listopada-2021-r-buli-provedeni-literaturni-godini-prisvjacheni-tvorchosti-l-ukrainki-iz-ciklu-kulturno-prosvitnickikh-zakhodiv-nb-nfau-30-znak/
https://lib.nuph.edu.ua/26-listopada-2021-r-u-chitaln%d1%96jj-zal%d1%96-naukovo%d1%97-b%d1%96bl%d1%96oteki-nfau-v%d1%96dbulisja-zakhodi-do-dnja-pamjat%d1%96-zhertv-golodomor%d1%96v/


народу» та ознайомились із планшетною виставкою Харківського історичного музею ім. М. Ф. Сумцова «Голодомор на 

Харківщині 1932-33 рр.» 

 01 грудня до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в Науковій бібліотеці відбулася інформаційна година «ВІЛ/СНІД 

– стосується кожного», було організувано інформаційну годину, презентовано книжкову виставку «ВІЛ/СНІД – смертельна 

загроза людству» та переглянуто документальний фільм «ВІЛ/СНІД: міфи та реальність».  

 06 грудня у Наукової бібліотеці відбулася інформаційна година «За покликом серця» до Міжнародного дня 

волонтерів. Проведено тематичну бесіду та перегляд документального фільму «З Днем волонтера!»  

 07 грудня в рамках проєкту «Перлини української класики: славетні імена» було проведено вечір-портрет «Життя і 

творчий доробок Івана Котляревського» – видатного українського письменника, театрального і громадського діяча, 

проведено тематичну бесіду, під час якої ознайомилися з презентацією «І. П. Котляревський – фундатор нової української 

літератури».  

 10 грудня проведено мистецтвознавчу годину «Світ мистецтва Зінаїди Серебрякової», в рамках проєкту Наукової 

бібліотеки «Видатні харків’яни». 

Крім цих заходів, відбулось ще чимало цікавих подій.  

В рамках святкування 100-річного ювілею, 10 вересня відбулися урочисті заходи, представники науково-педагогічної 

спільноти НФаУ були відзначені грамотами та подяками. До цієї визначної події проведено ряд заходів:  

 Підготовлено бібліографічний покажчик серії «Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного 

університету» в 13 частинах, в якому представлений науковий доробок вчених університету з 1921 р. по 2020 р. 

 24 вересня проведено науково-практичну інтернет-конференцію «Університетська бібліотека: історичний досвід та 

вектори розвитку», присвячена 100-річчю Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету. За результатами 

конференції видано збірку матеріалів, до якої увійшли доповіді, тематика яких охоплює питання історичного розвитку 

бібліотек, особливості їх трансформації, ролі у забезпеченні освітнього та наукового процесу ЗВО, інформаційного супроводу 

наукометричних та бібліометричних досліджень, створення і використання електронних ресурсів, рідкісних та цінних видань 

у фондах, соціокультурної діяльності бібліотек, ін. Директорка Наукової бібліотеки Гавриш Наталія Борисівна виголосила 

доповідь «Історичні аспекти становлення бібліотеки Харківського фармацевтичного інституту в довоєнні та повоєнні роки 

(1940-50 рр.)» 

 30 вересня 2021 р. на урочистостях з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек та 100-річчя від дня заснування Наукової 

бібліотеки НФаУ відбулося нагородження відзнаками колективу та його окремих представників. 

https://lib.nuph.edu.ua/01-grudnja-2021-r-do-vsesv%d1%96tnogo-dnja-borotbi-z%d1%96-sn%d1%96dom-v-naukov%d1%96jj-b%d1%96bl%d1%96otec%d1%96-v%d1%96dbulasja-%d1%96nformac%d1%96jjna-godina-v%d1%96l-sn%d1%96d/
https://lib.nuph.edu.ua/01-grudnja-2021-r-do-vsesv%d1%96tnogo-dnja-borotbi-z%d1%96-sn%d1%96dom-v-naukov%d1%96jj-b%d1%96bl%d1%96otec%d1%96-v%d1%96dbulasja-%d1%96nformac%d1%96jjna-godina-v%d1%96l-sn%d1%96d/
https://lib.nuph.edu.ua/06-grudnja-2021-r-u-naukovo%d1%97-b%d1%96bl%d1%96otec%d1%96-v%d1%96dbulasja-%d1%96nformac%d1%96jjna-godina-za-poklikom-sercja-do-m%d1%96zhnarodnogo-dnja-volonter%d1%96v/
https://lib.nuph.edu.ua/06-grudnja-2021-r-u-naukovo%d1%97-b%d1%96bl%d1%96otec%d1%96-v%d1%96dbulasja-%d1%96nformac%d1%96jjna-godina-za-poklikom-sercja-do-m%d1%96zhnarodnogo-dnja-volonter%d1%96v/
https://lib.nuph.edu.ua/07-grudnja-2021-r-u-chitalnomu-zal%d1%96-naukovo%d1%97-b%d1%96bl%d1%96oteki-nfau-v-ramkakh-pro%d1%94ktuperlini-ukra%d1%97nsko%d1%97-klasiki-slavetn%d1%96-%d1%96mena-bulo-provedeno-vech%d1%96r-portre/
https://lib.nuph.edu.ua/07-grudnja-2021-r-u-chitalnomu-zal%d1%96-naukovo%d1%97-b%d1%96bl%d1%96oteki-nfau-v-ramkakh-pro%d1%94ktuperlini-ukra%d1%97nsko%d1%97-klasiki-slavetn%d1%96-%d1%96mena-bulo-provedeno-vech%d1%96r-portre/
https://lib.nuph.edu.ua/10-grudnja-2021-r-u-chitaln%d1%96jj-zal%d1%96-bula-provedena-mistectvoznavcha-godina-sv%d1%96t-mistectva-z%d1%96na%d1%97di-serebrjakovo%d1%97-v-ramkakh-pro%d1%94ktu-naukovo%d1%97-b%d1%96bl%d1%96otek/
https://lib.nuph.edu.ua/10-grudnja-2021-r-u-chitaln%d1%96jj-zal%d1%96-bula-provedena-mistectvoznavcha-godina-sv%d1%96t-mistectva-z%d1%96na%d1%97di-serebrjakovo%d1%97-v-ramkakh-pro%d1%94ktu-naukovo%d1%97-b%d1%96bl%d1%96otek/


Наприкінці року відбулось нагородження переможців просвітницького інноваційного проєкту з популяризації 

бібліотечних культурно-виховних заходів «Biblio–Fest», метою якого є підвищення іміджу бібліотеки та статусу книги і 

читання серед молоді, популяризація бібліотеки та залучення нових користувачів за допомогою оригінальних культурно-

просвітницьких заходів.  

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 Складна ситуація внаслідок епідемії коронавірусу внесла зміни у життя суспільства та бібліотеки зокрема. У зв`язку з 

локдауном, очну роботу було припинено до 1 червня 2021 року. 

Для сприяння процесам навчання та наукової роботи бібліотека пропонувала скористатися ресурсами міжнародних 

інформаційних баз даних, таких як: Hinary (на постійній основі); Web of Science, Scopus, ScienceDirect (впродовж року); 

Cochrane (02.02.2021 – 03.03.2021); Bentham Science (01.09.2021 – 31.12.2021); AccessMedicine (20.10.2021 – 19.11.2021); 

EBSCOhost (30.11.2021 – 30.12.2021). 

У 2021 році здійснювалася аналітична робота в області наукометрії вузу. На сайті ОНМедУ оновлено закладку «Наука» 

сторінкою «Науковцям про імпакт-фактор та індекс Хірша». Складалися наукометричні формуляри науковців вузу по базах 

Scopus, Web of Science та системі Google Scholar з вказанням Індексу Гірша, проводилася порівняльна аналітична робота 

наукової активності учених особисто, по кафедрах, профільних об`єднаннях тощо. Надавалася допомога у здобутті ученими 

цифрового ідентифікаційного коду ORCID та синхронізації з ним наукометричних і пошукових баз. 

Платформою для оперативного інформування користувачів в резимі 24/7 є офіційне представництво бібліотеки в мережі 

Internet є блог бібліотеки. Впродовж року на сторінках блогу було оновлено сторінки: 

- «COVID-19. Важлива інформація з офіційних джерел»; 

- «Доступ до Web of Science»; 

- «На допомогу науковим співробітникам»; 

- «Посилання на повнотекстові медичні журнали видань України та країн близького зарубіжжя»; 

- «Академічна доброчесність»; 

- «Віртуальні виставки»; 

- «Автореферати»; 

- «Бібліографічні покажчики»; 

- «Тематичні списки»; 



- «Наукові огляди літератури». 

Розміщено 33 інформаційні об`яви. Зареєстровано майже 22 тисячі звернень користувачів до широкого спектру послуг та 

ресурсів бібліотеки. 

Впродовж року бібліотечні фахівці інформували студентство та наукову спільноту вузу про новини, події, ресурси та 

послуги на шпальтах офіційного сайту бібілотеки та на сторінці у Facebook.  

Довідково-бібліографічна допомога надавалась користувачам за допомогою: 

- віртуальних сервісів бібліотеки: онлайн довідки «Вітруальний біблотекар» (6759 довідок), індексації документів, 

пошуку наукових джерел в рамках запитів користувачів, ЕДД, онлайн консультацій з питань використання інституційного 

репозитарію та організації віддаленого доступу та ресурсів:  

- електронного каталогу з повнотекстовим контентом для авторизованих користувачів мережі університету; 

- рекомендаційних списків з проблемних питань медичної науки та анотованих списків авторефератів дисертацій; 

- переліків оглядових статей з наукових медико-біологічних журналів; 

- анотованих переліків авторефератів дисертацій; 

- віртуальних виставок. 

В 2021 році було створено 5 біобібліографічних покажчиків в рамках серії «Вчені-ювіляри ОНМедУ»: 

- «Запорожан Барис Сергійович. Професор ОНМедУ, заслужений лікар України, лауреат державної премії України, доктор 

медичних наук, зав. кафедрою хірургії № 2» містить 321 джерело; 

- «Гельмбольдт Володимир Олегович. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою фармацевтичної хімії» - 220 джерел; 

- «Поляков Анатолій Євгенович. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою внутрішньої медицини № 3» - 106 джерел; 

- «Волошина Олена Борисівна. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою загальної практики (до 70-річч з дня народження)» - 

197 джерел; 

- «Зубаренко Олександр Всеволодович. Професор ОНМедУ, зав. кафедрою педіатрії № 3 з післядипломною підготовкою» 

- 500 джерел. 

У 2021 році також були складені: тематичні інформаційно-рекомендаційні покажчики статей медичної тематики – 53 

(1679 джерел) та анотовані переліки авторефератів дисертацій – 4 (394 джерела).  

Продовжено роботу зі складання переліків наукових оглядових статей. Було підготовлено 4 цифрові випуски «Оглядів» 

з медичних питань (загальна кількість джерел, що представлена у випусках – 189). 

Усі покажчики, тематичні списки та огляди розміщені на блозі бібліотеки. 



В рамках участі в Проєкті корпоративної каталогізації медичних бібліотек України було зроблено індексацію 5 назв 

журналів. Через епідемію та карантинні обмеження, значна кількість журналів не надійшла до бібілотеки, тому було вирішено 

завантажити повні тексти з інтернету. Всього завантажено 20 журналів (326 статей). 

Станом на 01.01.2022 року масив інституційного репозитарію поповнено на 1869 документів. Загальна кількість записів 

складає 9212. У зв`зку з реорганізацією кафедр університету, структуру репозитарію було змінено (перенесено понад 500 

файлів): додано колекцію «Кафедра симуляційних медичних технологій»; колекцію «Кафедра анестезіології, інтенсивної 

терапії і медицини невідкладних станів» було розділено на дві колекції: «Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії» і 

«Кафедра екстренної та невідкладної медичної допомоги»; розформовано колекцію «Кафедра соціальної медицини, 

громадського здоров`я та медичного права» і «Кафедра роботизованої та ендоскопічної хірургії»; об`єднано колекції «Кафедра 

акушерства та гінекології № 1» і «Кафедра акушерства та гінекології № 2» в одну колекцію «Кафедра акушерства та 

гінекології». 

Вже традиційно бібліотека долучилася до Міжнародного тижня відкритого доступу, який проходив з 25 по 31 жовтня. 

Викладачі, молоді вчені та студенти були запрошені на онлайн зустріч у форматі питання-відповідь на тему «Інституційний 

репозитарій як засіб підвищення рейтингу вченого». 

В зв`язку з локдауном в країні і забороною проведення масових заходів, культурно-масова робота проводилась, 

переважно в онлайн форматі. Було створено 11 цифрових експозицій, на яких представлено 427 документів з власного фонду 

бібілотеки. Виставки було анонсовано на сторінках блогу бібліотеки і виставлено на сайті та на офіційній сторінці у соціальній 

мережі Facebook. До 30-річчя здобуття Незалежності України було підготовлено фотовиставку «Моїй країні – 30». 

В рамках серії «Культові постаті в історії медицини» було представлено виставки до 140-річчя від дня народження 

основоположника української школи патологічної фізіології, ендокринології і геронтології, організатора української науки, 

академіка О. О. Богомольця та до 145-річчя від дня народження фундатора терапевтичної школи, одного з засновників 

вітчизняної кардіології, академіка, Героя Соціалістичної праці М. Д. Стражеска. 

Працівники бібліотеки ОНМедУ здійснюють дослідницьку роботу за розділами: «Науково-дослідна робота по 

біобібліографії персоналій ОНМедУ» та «Кроки великих постатей» (Життєві шляхи, значні досягнення та невідомі факти з 

життя видатних представників медичної науки). 

До дня народження Одеси, було запроваджено освітницьку програму для студентів «Рідна Одеса» у форматі зустрічей-

прогулянок по історичних місцях.  

Бібліотека продовжує добрі традиції щодо благодійної допомоги вихованцям Одеської організації «Сонячні діти». 

 



 

БІБЛІОТЕКА ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 У 2021 році  100-річний ювілей Полтавський вищий учбовий заклад зустрів у новому високому статусі Університету. 

Полтавський державний медичний університет (раніше – Українська медична стоматологічна академія) є одним з 

прогресивних закладів вищої освіти, до якого вступає молодь з усіх куточків світу. 

Високі темпи розвитку медичної науки та практики, непрості виклики сьогодення пов`язані з пандемією COVID-19, 

потребують від фахівців оновлення знань, постійної інформованості про досягнення вітчизняної та світової медицини. 

Бібліотека Полтавського державного медичного університету (Бібліотека ПДМУ) використовує всі наявні можливості для 

розвитку медійно-інформаційної грамотності своїх користувачів шляхом надання доступу до актуальних інформаційних 

ресурсів, організації навчання комп`ютерної грамотності тощо. 

 У 2021 році навчання здобувачів освіти, наукова робота та функціонування структурних підрозділів вишу здійснювалось, 

переважно, дистанційно. Враховуючи ці обставини, бібліотека проводила більше заходів з метою розкриття фондів на різних 

носіях інформації. Ефективне використання баз даних (впродовж року 6 тестових англомовних баз даних) на онлайн-ресурсі 

бібліотеки, максимально сприяло задоволенню читацьких потреб. Головна увага бібліотечних фахівціів зосереджена на 

покращенні якості роботи та оперативності обслуговування. 

Сьогодні велику зацікавленість широкого читацького загалу викликають перегляди нових надходжень літератури, 

постійно діючі виставки «Нові медичні журнали», «Зі скарбів бібліотеки», «Медицина в періодиці» тощо. 

Наукова діяльність є одним з основних напрямів роботи. Традиційно працівники бібліотеки беруть участь у науково-

практичних конференціях, семінарах, презентаціях, які проводяться в університеті. 

З 2017 року в бібліотеці створено репозитарій – це відкритий електронний архів матеріалів наукового та навчально-

методичного призначення, створений науковцями, викладачами та здобувачами вищої професійної освіти. За останні 5 років у 

виші підготовлено та видано понад 900 навчальних наукових видань. 

Особливе місце поміж нових надходжень займає книга «Історія нескінченна: 100 років Українській медичній 

стоматологічній академії». Це не просто історичний довідник життя одного з провідних вишів України, а й справжнє джерело 

мудрості, життєвого досвіду, професійної майстерності, приклад служіння своїй справі найкращих представників науково-

педагогічних працівників та випускників вишу впродовж 100 років. 

У бібліотеці оперативно створюється віртуальна система обслуговування користувачів, що особливо актуально під час 

дистанційного навчання, в умовах адаптивного карантину та вимушених локдаунів. Для виконання навчальних завдань 



активно використовують бази даних «Електронний каталог», «Електронна бібліотека», «Віртуальна довідка», репозитарій 

ПДМУ, замовлення по МБА та ЕДД тощо. 

Створювалися власні інформаційні ресурси, проводилася консультативна робота з викладачами і здобувачами освіти 

щодо використання цих ресурсів, надавалися довідки в режимі «запит-відповідь» в онлайн та очній формі, а також проводилися 

заходи з популяризації інформаційної культури та академічної доброчесності. 

Натепер у бібліотеці є 18 баз даних власної генерації, обсяг яких у 2021 році збільшився на 12155 описів і на 01.01.2022 

року становить 217785. Найчисленнішим є ЕК, який складається з 11 БД і налічує 195721 опис.  

Продовжується робота у корпоративній каталогізації зі створення Зведеного каталогу статей медичних періодичних 

видань. 

Впродовж року наповнювався інституційний репозитарій. Бібліотека є координатором і методичним центром 

функціонування репозитарію та забезпечує супровід, технічну і програмну підтримку. У грудні 2021 року оновлено програмне 

забезпечення репозитарію до версії Dspace 5.10 та перенесено вебсервіс репозитарію з платного хостингу на сервер ПДМУ. За 

змістом репозитарій є універсальним і складається з 11 тематичних фондів та назв структурних підрозділів університету. За 

рік додано 2825 документів і станом на 01.01.2022 року репозитарій ПДМУ нараховує 16525 документів. Він зареєстрований 

у світових директоріях відкритого доступу (ROAR, ROARMAP, OpenDOAR), що надає змогу представляти наукові праці 

вчених університету не лише в нашій країні, але й далеко за її межами. Підтвердженням цього є географія звернень до 

репозитарію (з 159 країн світу). 

Приділялася постійна увага популяризації електронного архіву на вебпорталі бібліотеки, у соціальних мережах, за 

допомогою e-mail інформування. Впродовж року проводилися індивідуальні тренінги, консультації щодо розміщення та 

пошуку матеріалів. Крім того, проводилися тренінги для науковців щодо наукометрії: робота з профілем у Google Академії, 

створення й оновлення ідентифікатора дослідника ORCID. 

Продовжувалося групове інформування у системі ДОК за допомогою віртуального «дайджесту новин», де представлено 

аналітичну добірку новин з сайтів Верховної Ради України, Президента України, МОЗ України, МОН України, 

облдержадміністрації, обласного Департаменту охорони здоров`я, ін. 

Бібліографічні довідки (4665 за рік) надаються з використанням як власних електронного каталогу та репозитарію, так і 

наукометричних баз даних, таких як PubMed, Google Scholar, BASE, Worldcat та інших, цифорових архівів журналів у 

відкритому доступі.  

Продовжувався випуск бібліографічних покажчиків. У 2021 році складено 10 покажчиків, з яких надруковано покажчик 

«Раритетні видання фонду бібліотеки ПДМУ. Випуск 3» та представлені в електронному вигляді: «Ювіляри – 2021», три 



частини «Сторінки академічної біографії у книжкових виданнях» та три випуски «Списки нових надходжень». Наповнювалась 

новими сторінками «Бібліозанурення в історію Університету». Ця бібліографічна продукція розміщена на вебресурсі 

бібліотеки та в репозитарії. 

До 100-річчя вишу бібліотекою організовано серію книжково-ілюстративних виставок: «До вершин професійної 

мастерності з працями наших користувачів», «Моя Alma Mater», «ПДМУ – це знак якості». 

В бібліотеці проводилася ціла низка різноманітних культурно-просвітницьких заходів, більшість з яких приурочена до 

важливих подій у різних галузях медицини, науки, культури, освіти, ювілейних дат. Це і дати суспільно-політичного характеру; 

літературні, мистецькі, краєзнавчі події; ювілеї поетів, письменників, учених, політичних діячів тощо. У 2021 році проведено 

заходи до 100-річчя утворення вишу, Дня Соборності України, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня пам`яті Героїв Крут; 

Всесвітнього дня здоров`я, Дня українського козацтва тощо. Окремо готувалися заходи з нагоди ювілеїв видатних діячів 

української культури: 150-річчя від дня народження Лесі Українки та Василя Стефаника; 120-річчя від дня народження 

письменника і мислителя, перекладача, одного з найвідоміших прозаїків доби «розстріляного відродження» Валер`яна 

Підмогильного та багатьох інших відомих українців. 

30 вересня, у Всеукраїнський день бібліотек, відбулося відкриття Музею раритетної книги. Символічно, що відкриття 

музею сталося у 100-річний ювілей вишу. Ідея створення музею зародилася 10 років тому, коли розпочали дослідження наявних 

у фонді раритетних книг. Результати дослідження представлені присутнім на заході: віртуальний путівник «Сторінки 

університетської бібліографії в книжкових виданнях», бібліографічний покажчик у трьох книгах «раритетні видання фонду 

бібліотеки ПДМУ», віртуальний покажчик «ПДМУ – 100! Бібліозанурення в історію Університету». До цієї події придбано 

планетарний книжковий сканер Metis EDS Alpha. 

Восени урочисто відкрила двері для відвідувачів відремонтована, сучасна, гарно освітлена центральна читальна зала 

бібліотеки. Було придбано меблі, вентиляційну систему, кондиціонер, ноутбуки для користувачів. Вже понад 10 років 

користується популярністю буккросинг. Поряд з оновленою читальною залою розмістився стильний «Візочок мігруючої 

літератури». 

Працівники бібліотеки активно брали участь у науково-освітніх заходах.  

Зі зміною назви ЗВО було оновлено сторінки у Вікіпедії, соцмережах, на сайті. 

 

 

 

 



 

БІБЛІОТЕКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

МОЗ УКРАЇНИ 

 

Документальний фонд Бібліотеки Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 

представляє широкий спектр наукової, навчальної, художньої, довідково-інформаційної літератури. Локальна комп’ютерна 

мережа бібліотеки об’єднує понад 40 сучасних комп’ютерів, більшість з яких надається для безкоштовного доступу 

користувачів. До послуг користувачів Wi-fi, Skypе, доступ до електронних каталогів, баз даних фахових медичних журналів, 

електронних книг. 

Вебсайт бібліотеки університету дозволяє забезпечувати якісно новий рівень обслуговування користувачів: отримати 

необхідну інформацію про наявну літературу, попередньо роздрукувати список для замовлення, ознайомитися з анонсом 

запланованих заходів тощо. 

Забезпечення вільного доступу до баз даних Scopus, Web of Science, HІNARI, Free Medical Journals, BioMed Central, 

PubMed, ScienceDirect та ін. дає можливість знайти й отримати необхідні матеріали, повнотекстові статті більш ніж із 3000 

фахових закордонних журналів, книг, компендіумів, баз даних, серед яких Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide 

STM Group, Wolters Kluwer International Health and Science, Springer Verlag, John Wiley.  

Електронний каталог складається з розділів: Каталог книг бібліотеки ТДМУ імені І. Я. Горбачевського; Каталог 

дисертацій, авторефератів дисертацій, магістерських робіт; Предметний каталог статей з фахових періодичних видань; 

Систематична картотека статей з періодичних видань; Краєзнавча картотека; Картотека праць викладачів ТДМУ ім. 

І. Я. Горбачевського; Каталог цінних і рідкісних видань; Каталог журналів та продовжуваних видань.  

Розділ «Електронні ресурси» на вебсайті містить посилання на: Бази даних публікацій з біології, медицини та суміжник 

наук; Національний репозитарій академічних текстів; Науково-дослідні установи МОЗ України; Бази даних патентів; 

Українські електронні бібліотеки; Закордонні електронні бібліотеки; Соціальні мережі для науковців тощо. 

Бібліотека ТНМУ пропонує широкий спектр онлайн послуг: 

 Проєкт “Дія”, який складається з підрозділів: «Запитай бібліотекаря»; «Видача та повернення документів»; «Доступ до 

інформаційних ресурсів».  

 Електронний каталог бібліотеки, в якому представлені всі документи, які є в друкованому фонді бібліотеки. Також в 

електронному каталозі можна підготувати списки джерел до своїх наукових робіт чи списки рекомендованої літератури до 

освітніх програм. 

http://librarycatalog.tdmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://librarycatalog.tdmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://librarycatalog.tdmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://librarycatalog.tdmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=BDSM&P21DBN=BDSM&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://librarycatalog.tdmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=BDSM&P21DBN=BDSM&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
https://library.tdmu.edu.ua/%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b7-1%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8/
https://library.tdmu.edu.ua/%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b7-1%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8/
http://nrat.ukrintei.ua/
https://moz.gov.ua/naukovo-doslidni-ustanovi
https://library.tdmu.edu.ua/%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%96%d0%b2/
https://library.tdmu.edu.ua/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%96-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
https://library.tdmu.edu.ua/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%96-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%96-%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8/
https://library.tdmu.edu.ua/%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d1%96-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d1%96%d0%b2/
https://library.tdmu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b4%d1%96%d1%8f
http://librarycatalog.tdmu.edu.ua/


 Наукові та освітні ресурси відкритого доступу. На цій сторінці зібрані повнотекстові бази даних документів для наукових 

досліджень, викладання та навчання. Відзначено ресурси з відкритим доступом, якими можна вільно користуватися в мережі 

Інтернет. 

 Електронна доставка документів.  

 Інформаційні довідки щодо наявності конкретного видання в бібліотеці ТНМУ, пошуку та підбору інформаційних 

ресурсів за темами. 

 Індивідуальні консультації з питань, що стосуються досліджень та навчання, зокрема: доступу до баз даних, 

публікаційної активності, визначення наукометричних показників, електронної доставки документів, оформлення цитувань, 

списків використаних інформаційних джерел за вітчизняними та міжнародними стандартами. 

 Визначення індексу УДК на статтю, бакалаврську, магістерську роботи, автореферат дисертації, дисертацію.  

 Складання списків літератури для акредитації за запитами факультетів та кафедр. 

Бібліотека надає кафедрам і факультетам ТНМУ інформацію про ресурсне забезпечення дисциплін для проведення 

акредитації/ліцензування вищих навчальних закладів за вимогою Міністерства освіти і науки України. 

Науковий репозитарій Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського – це відкритий 

електронний архів, який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через 

Інтернет до матеріалів наукового, освітнього та навчально-методичного призначення, створених працівниками будь-якого 

структурного підрозділу, а також докторантами, аспірантами та студентами університету.  

Завдяки запровадженню АБІС ІРБІС та штрихкодуванню документів книговидача в читальній залі бібліотеки 

здійснюється в автоматизованому режимі. Для зручності пошуку в електронному каталозі в залі встановлено спеціальні 

пошукові термінали.  

У бібліотеці ТНМУ можна здійснити самостійну попередню перевірку наукових статей, монографій, навчальних 

підручників, наукових, магістерських та дисертаційних робіт, іншої наукової продукції на наявність академічного плагіату. 

Перевірка здійснюється за допомогою онлайн-сервіс пошуку плагіату Unicheck, який перевіряє текстові документи на 

наявність запозичених частин тексту з відкритих джерел в Інтернеті чи внутрішньої бази документів. Сервіс підтримує doc, 

.docx, .rtf, .txt, .odt, .html, .zip та .pdf формати.  

Бібліотека надає консультативну допомогу з питань користування онлайн-сервісом Unicheck та перевірки академічних 

текстів на виявлення текстових запозичень всім зареєстрованим користувачам Бібліотеки на безоплатній основі. Цифрові 

показники роботи наведені у таблиці № 4. 

 

https://library.tdmu.edu.ua/%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b7-1%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8/
https://library.tdmu.edu.ua/123-2/
https://unicheck.com/uk-ua
https://unicheck.com/uk-ua


 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

У період карантинних обмежень робота Наукової бібліотеки ХНМУ здійснювалась очно та дистанційно з дотриманням 

карантинних обмежень та шляхом налагодженої комунікації та узгодженості дій, у тісній взаємодії з керівництвом, усіма 

підрозділами університету та користувачами. 

Впродовж року забезпечувалося оптимальне комплектування фонду відповідно профілю університету та інформаційних 

потреб всіх категорій користувачів. 

Наукова бібліотека ХНМУ впродовж року надавала інформаційні послуги та консультаційну допомогу співробітникам та 

студентам ХНМУ з широкого кола питань, зокрема стосовно:  

- пошуку та використання джерел наукової та освітньої інформації; 

- отримання віддаленого доступу до наукометричної бази Scopus; 

- створення та актуалізації персональних профілів в наукометричних БД і системах ідентифікації авторів (Google Scholar, 

ORCID, Scopus, Mendeley, Web of Science, Publons, ResearchGate); 

- перевірки текстових документів на оригінальність за допомогою антиплагіат-системи; 

- розміщення робіт в Репозитарії ХНМУ;  

- замовлення та електронної доставки документів тощо. 

Переважно комунікація між бібліотечними фахівцями та читачами здійснювалася дистанційно. 

Наукова бібліотека дотримується чесних академічних практик в університеті. Співробітники бібліотеки охоплюють різні 

напрямки роботи щодо академічної доброчесності в університеті, використовуючи антиплагіатні інтернет-системи. Карантинні 

обмеження не стали на заваді проведенню заходів з підвищення інформаційної компетентності користувачів та формування 

академічної культури.  

Складання бібліографічних покажчиків в електронному вигляді є одним з пріоритетних напрямів діяльності Бібліотеки. 

Продовжено проєкт цифрової репрезентації фонду рідкісних та цінних видань і формування окремої бібліографічної бази даних 

«Книжкові пам’ятки». 

Сайт Наукової бібліотеки ХНМУ постійно наповнюється інформацією про події та заходи, організовані бібліотечними 

фахівцями.  

Культурно-просвітницька робота була спрямована на професійне, патріотичне, морально-етичне, екологічне виховання, 

формування здорового способу життя.  



Виставкова діяльність залишається важливою складовою обслуговування читачів. Традиційні виставки бібліотеки 

супроводжувались інформацією у соціальних мережах Facebook та Instagram, віртуальні виставки стали найефективнішою 

формою розкриття та популяризації фондів, вони розміщені на сайті бібліотеки. 

У 2021 році фахівці бібліотеки продовжували створювати корпоративне видання – щомісячний бюлетень «Бібліотерапевт», 

що складається з таких рубрик: «Україна – цікаво знати», «Читання зі смаком», «Колодязь книжкової мудрості», «Хроніка, 

події», «Фундатори», «Мій рід, моє коріння».  

Бібліотека здійснює кураторство сторінок «Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету» і 

«Благодійний проєкт «Світ у дитячих долоньках», представлених у соціальних мережах Facebook та Instagram.  

Актуальною формою підвищення кваліфікації є активна участь співробітників у різноманітних фахових науково-

практичних заходах як регіонального, так і міжнародного рівня.  

Фахівці бібліотеки здійснюють науково-дослідницьку роботу з питань модернізації традиційних та впровадження 

інноваційних технологій, створення електронних ресурсів, постійно співпрацює з музеєм університету у питаннях, що 

стосуються історії вишу, визначних подій, біографій видатних вчених – вихованців університету. 

 На вебсайті Наукової бібліотеки у серії «Славетні імена» представлено презентації до ювілеїв відомих вчених-медиків: 

 180-річчя від дня народження Оболенського Івана Миколайовича – доктора медицини, професора, засновника і 

завідувача кафедри загальної патології медичного факультету Імператорського Харківського університету, першого 

керівника госпітальної та факультетської терапевтичних університетських клінік, засновника станції швидкої медичної 

допомоги в Харкові; 

 170-річчя від дня народження Бєлліна Емілія Федоровича – громадського діяча, відомого вченого-криміналіста, доктора 

медицини, професора кафедри судової медицини медичного факультету Імператорського Харківського університету; 

 145-річчя від дня народження Воробйова Володимира Петровича – видатного анатома, заслуженого професора СРСР, 

академіка АН УРСР, завідувача кафедри нормальної анатомії Харківського медичного інституту; 

 130-річчя від дня народження Попова Івана Степановича – доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри 

дерматології 2-го Харківського медичного інституту та кафедри шкірних і венеричних хвороб ХМІ; 

 125-річчя від дня народження Горкіна Зіновія Давидовича – доктора медичних наук, професора, директора 

Всеукраїнського інституту патології та гігієни праці, декана санітарно-гігієнічного факультету, завідувача кафедри гігієни 

праці Харківського медичного інституту; 

 120-річчя від дня народження Струкова Анатолія Івановича – академіка АМН СРСР, доктора медичних наук, професора, 

завідувача кафедри патологічної анатомії 1-го Харківського медичного інституту;  



 120-річчя від дня народження Грицая Панаса Карповича – кандидата медичних наук, доцента кафедри епідеміології 

Харківського медичного інституту, учасника Другої світової війни; 

 95-річчя від дня народження Приходько Валентини Семенівни – докторки медичних наук, професорки, заслуженої діячки 

науки і техніки України, академіка Академії наук вищої школи України, завідувачки кафедри педіатрії ХНМУ.  

Співробітники бібліотеки висвітлювали актуальні питання на шпальтах преси. За рік було опубліковано 15 статей. 

У 2021 році продовжила офіційне партнерство з Українською бібліотечною асоціацією. 

Одним з пріоритетних векторів діяльності бібліотеки є створення єдиного науково-освітнього простору університету 

шляхом об`єднання наявних і мережевих інформаційних ресурсів. Бібліотека здійснює акумуляцію і систематизацію 

електронних ресурсів, інтеграцію повнотекстового контенту з метаданими та організовує доступ користувачів, що значно 

розширює діапазон її віртуальних послуг і робить максимально відкритою. 

Наукова бібліотека ХНМУ добре оснащена, її локальна комп`ютерна мережа налічує 215 комп`ютерів, 2 потужні сервери, 

11 мультимедійних комплексів, обладнання для автоматизованої видачі літератури тощо. 

Бібліотечні сервіси й послуги гідно представлені у соціальних мережах, зокрема у Facebook, Instagram, YouTube. 

  Щороку фахівці бібліотеки укладають «Календар знаменних та пам`ятних дат ХНМУ», представлений на сайті. 

Надзвичайно цікавими є популярні курси з набуття соціально-комунікативних компетентностей для успішної взаємодії 

та спілкування. Їх тематика дуже широка: Глибинне навчання через трансформаційну педагогіку; Діалог та медіація. Шлях до 

порозуміння; Жінки та чоловіки: гендер для всіх; Комунікаційні інструменти для побудови репутації; Кризові комунікації; 

Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне для всіх тощо. 

Дуже зручним та інформативним є «Путівник для студента» розміщений на сайті та на YouTube. 

Цифрові показники діяльності бібліотеки наведено у таблиці № 4. 

 

БІБЛІОТЕКА ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

У 2021 році бібліотека Харківської медичної академії післядипломної освіти продовжувала роботу з формування 

бібліотечного фонду електронними документами, просування інформаційних ресурсів бібліотеки, створення сприятливих умов 

для користувачів. Діяльність бібліотеки була направлена на якісне обслуговування усіх категорій користувачів; виконання 

запитів бібліотечно-бібліографічного характеру; забезпечення учбового процесу та проведення науково-дослідної роботи 

академії. З цією метою використовувались різні форми та методи бібліотечної роботи. Діяльність бібліотеки була спрямована 

на вдосконалення бібліотечно-інформаційного супроводу навчального процесу.  



У зв’язку з COVID-19 зайнятість лікарів збільшилася, робота бібліотеки змінилася, частково перемістилася на віртуальне 

обслуговування. У віртуальному просторі збільшилася кількість довідок та звернень. 

У зв’язку зі складним становищем академії (питання можливої реорганізації знаходиться у стадії обговорення) минулого 

року не було виділено коштів на передплату періодичних видань та закупівлю медичної літератури. Основна робота з 

комплектування проводилась з наповнення бібліотечного фонду підручниками, монографіями, навчальними посібниками 

виданими співрабітниками академії, методичними рекомендаціями, авторефератами дисертацій та дисертаціями. До фонду 

надійшло  

790 примірників. Станом на 01.01.2022 р. загальний фонд бібліотеки нараховує 310076 примірників документів. 

Співробітники бібліотеки оновлювали списки періодичних українських та зарубіжних видань, які знаходяться у 

відкритому доступі, та Зведений каталог періодичних видань ЗВО м. Харкова. Пошук нових джерел та ресурсів інформації 

проводився постійно. Завдяки цій діяльності поповнювались списки повнотекстових електронних фахових видань, а також 

список повнотекстових періодичних видань, до яких може звертатися користувач.  

Постійно поповнюється електронний каталог літературою минулих років. Цього року саме цьому питанню було надано 

особливої уваги. Внесено 3207 примірників. У складі ЕК є повнотекстові документи у кількості 1236 примірників. 

Принципом роботи бібліотеки завжди була максимальна відкритість як у самому обслуговуванні, так і в організації 

просторів бібліотеки. Співробітники працювали в масках, дотримуючись соціального дистанціювання. 

Довідково-інформаційне обслуговування користувачів у 2021 році велося на основі електронного каталогу бібліотеки 

ХМАПО, довідкового фонду та ін. Під час карантину збільшилася кількість віртуальних довідок. Впродовж року користувачам 

надавались довідки тематичного та фактографічного характеру. Працівники бібліотеки організовували допомогу з питань 

пошуку необхідної інформації, стосовно роботи з базами даних і електронними документами, готували добірки книг за темами, 

допомагали читачам зорієнтуватися в інформаційному просторі. Значна увага приділялася ретрофонду, його введенню до 

електронного каталогу та присвоенню індексу УДК та штрих-коду кожному документу. Також було систематизовано за УДК 

393 наукових праць співробітників. БД праць співробітників академії поповнюється і нараховує 5613 бібліографічних записів. 

Пріоритетними напрямками бібліографічно-інформаційної роботи були: інформаційний пошук, користування БД, 

електронним каталогом; перевірка наявності періодичних видань та статей у БД Scopus та Web of Science; підбір видань, що 

індексуються наукометричними БД для опублікування результатів наукової діяльності тощо; консультації з бібліографічного 

оформлення наукових праць: цитування та списки використаних джерел, стандарти та стилі цитування. Відповідь на 

замовлення УДК та авторського знаку до наукових праць; перевірка робіт науковців за допомогою антиплагіатної інтернет-

системи Strike Plagiarism; електронна доставка документів. 



У 2021 році при академії було відкрито медичний інститут. З’явилась нова категорія користувачів – студенти ЗВО. Цим 

читачам приділялась особлива увага. 

У звітному році розпочато роботу зі створення бібліографічного покажчика праць співробітників академії до 100-річчя 

ХМАПО. Робота проводиться з використанням архівних матеріалів, картотеки праць співробітників, публікацій наукового 

медичного журналу “Врачебное дело” від 1923 року та “Харьковскій медицинскій журналъ” від початку 20 століття. Це 

старовинні рідкісні видання. Оброблено газетні статті працівників академії та статті про академію. 

Інформаційне наповнення сайту бібліотеки постійно оновлюється і корегується. Це інформація про доступ до 

наукометричних баз, вебінари компанії Clarivate, списки нових надходжень, повнотекстова база періодичних видань з 

відкритим доступом тощо. 

Бібліотекою надавалася інформація про повнотекстові електронні ресурси міжнародних мультидисциплінарних 

каталогів журналів відкритого доступу, з переліком яких можна ознайомитися на сайті бібліотеки: 

 Bulletin of the World Health Organization Vols. 1 to 97; 1948 to 2019; 

 Open Access Medical Journals; 

 The New England Journal of Medicine; 

 Wiley Online Library; 

 Повнотекстові періодичні видання України; 

 Іноземні періодичні видання. 

Бібліотека академії протягом року мала доступ до наукометричних баз Web of Science та Scopus, доступ до 

повнотекстових ресурсів порталу Springer Link, до електронного ресурсу Access Medicine компанії McGraw Hill, 

мультидисциплінарної повнотекстової платформи ScienceDirect, до пакета академічних баз даних EBSCO. 

Сьогодні бібліотека академії забезпечує доступ до високоякісних цифрових ресурсів, моніторинг публікаційної 

активності академії в наукометричних базах даних, формує цифровий освітній та науковий архів академії, виконує заходи 

просвітницького, інформаційного характеру щодо використання ресурсів, доступних співробітникам ЗВО, є консультантом у 

інформаційному просуванні результатів наукових досліджень. 

Значну роль у підвищенні ефективності науково-дослідної діяльності ЗВО відіграє забезпеченість науковими 

повнотекстовими базами. Для цього бібліотека академії використовує різні джерела підключення через організації, що надають 

доступ до мережевих повнотекстових ресурсів. 

Для підвищення показників публікаційної активності співробітників академії проводилася робота зі створення бази 

публікацій співробітників академії в наукометричних базах Web of Science та Scopus. 



Найбільш затребуваними функціями бібліотеки в цій галузі були: корегування та підтримання профілю академії в цілому 

й окремих співробітників у базах даних WoS та Scopus для точної ідентифікації публікацій із ХМАПО; моніторинг наукової 

продуктивності академії щодо визначення кількості статей, опублікованих у журналах, які індексуються WoS та Scopus; 

підготовка аналітичних звітів за результатами наукової діяльності для ректорату, Вченої ради, підрозділів академії, МОЗ та 

МОН, для заповнення різних рейтингів. 

Бібліотека веде постійну роботу з корегування профілю академії та профілів співробітників академії в базах даних WoS 

і Scopus. 

У 2021 р. відправлено 10 заявок до служби техпідтримки Scopus та 7 заявок до WoS для зміни афіляції та приєднання 

робіт до профілю академії; 28 заявок до служби техпідтримки Scopus та 20 заявок до WoS для об’єднання профілів 

співробітників академії. Це сприяло зростанню показників із наукових досягнень кожного конкретного представника академії 

та академії загалом. 

За допомогою антиплагіатної програми Strike Plagiarism за звітний період бібліотекою було перевірено монографії, 

статті, дисертаційні роботи, посібники в кількості 82 документів. 

Систематично перевірялася наявність публікацій у наукових фахових виданнях України та наукометричних базах Web 

of Science та Scopus та наявність виданих співробітниками академії навчально-методичних посібників. 

Важливим напрямом роботи бібліотеки залишалася виховна та просвітницька робота. Протягом року проводили бесіди 

“Любіть Україну всім серцем своїм”, “Патріотизм – нагальна потреба України.” Cистематично проводилась робота з розкриття 

бібліотечного фонду через виставкові експозиції. Було організовано 38 тематичних виставок документів. Діяли книжкові 

виставки, які були підготовлені на допомогу користувачам до пам’ятних дат та календарних свят, зокрема: “Сила нації – є в її 

єдності” (До Дня Соборності України); “У нашій пам’яті вони залишаються назавжди” (До Дня Героїв Небесної Сотні); 

“Т. Г. Шевченко – син українського народу”; “Чорнобильський пил на роки опадає” (До Міжнародного дня пам’яті про 

Чорнобильську катастрофу); “Історія конституціоналізму в Україні” (До 25-річчя з дня ухвалення Конституції); “Україна – 

шлях до незалежності” (До 30-річчя незалежності України); “Революція Гідності та Свободи” (До Дня Гідності та Свободи) та 

ін. 

Бібліотека відзначала медичні події, готуючи книжкові виставки й бібліографічні огляди: “Це стосується кожного” (До 

Всесвітнього дня боротьби проти раку); “Туберкульоз – інфекційна, соціально небезпечна хвороба” (До Всесвітнього дня 

боротьби з захворюваністю на туберкульоз); “Не відставайте від життя” (До Всесвітнього тижня імунізації); “Жити з діабетом 

без ускладнень” (До Всесвітнього Дня боротьби з діабетом та Дня ендокринолога), тощо. Письменникам-ювілярам року були 

прсвячені тематичні полиці: М. С. Грушевському, І. П. Багряному, І. Ф. Драчу, П. Й. Панчу, Лесі Українці. 



У вересні на посвячення у студенти було проведено квест з першокурсниками. Бібліотека брала участь у конференції 

“Український виробник Vostok-V – актуальні питання, реалії та перспективи”. 

У зв’язку зі змінами умов роботи бібліотек та епідемічною ситуацією у 2021 році співробітники бібліотеки ХМАПО 

підвищували кваліфікацію дистанційно шляхом участі у професійних заходах, зокрема: семінарах для бібліотечних 

працівників, вебінарах від компанії Clarivate Analytics щодо можливостей платформи Web of Science; ХХ Ювілейній 

міжнародній науково-практичній конференції “Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного 

інформаційного суспільства” у форматі Zoom-конференції;  IV науково-практичній конференції ”Бібліотеки і суспільство: рух 

у часі та просторі”; семінарі для співробітників бібліотек коледжів “Наочні креативні форми роботи”, де були представлені 

форми залучення та популяризації книги. 

 

НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА ЧЕРКАСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ 

 

2021 рік став значним поштовхом для трансфорування бібліотеки після її реконструкції в зв`язку з приєднанням до 

Черкаської медичної академії. За минулий рік бібліотека змогла налагодити усі робочі механізми та функції з урахуванням змін 

та перетворень. Адаптувавшись до нових умов, робота була повноцінною та продуктивною. 

Фонд бібліотеки є гетерогенним та унікальним. Про комплектуванні особлива увага приділяється українським виданням. 

Перехід інформаційних ресурсів в цифровий формат здійснюється через наповнення бібліографічних електронних баз 

даних. Електронний каталог нараховує 104654 записи. Окремо ведуться бази даних «Державні та урядові документи» та 

«Охорона здоров`я Черкащини». 

Станом на 01.01.2022 року обсяг власних бібліографічних даних складає 107792 записи, ретроконверсія алфавітного 

каталогу – 10646 записів. 

Співпраця з бібліотечною корпорацією дозволяє користуватись вітчизняними та зарубіжними джерелами інформації. 

Для Зведеного електронного каталогу медичних бібліотек України опрацьовувалося 4 журнали. 

Ефективним засобом залучення користувачів до бібліотеки є оперативне інформування про нові надходження до 

бібліотечного фонду. Бібліотека інформує своїх користувачів шляхом email-розсилки, публікацій на сторінці бібліотеки, 

персоналізованого інформування. 

Фахівцями бібліотеки створювалися власні цифрові продукти та продукти видавничої діяльності. У 2021 році 

підготовлено 15 рекомендаційних списків літератури різної тематики, серед яких: «Психічні розлади в період пандемії COVID-



19», «На допомогу майбутньому фельдшеру» тощо. Проведено 4 бібліографічні огляди, зокрема: «Етика та деонтологія в 

медсестринстві», «Фармакологія в акушерстві, гінекології та педіатрії», ін. 

Проведено 6 днів фахівця (226 учасників), 3 інформаційні години: «Ліна Костенко – геній слова, залізна жінка та жива 

легенда», «Безпечні ліки для матері та дитини», «Етико-деонтологічні аспекти для майцбутньої професії = медична сестра» та 

одна виховна година «Медицина як покликання душі». 

З’явилась нова форма комплексних масових заходів – інформаційна та літературна години, зокрема присвячена Ліні 

Костенко. Під час її проведення було використано: відеодекламування вірша «Життя іде без коректур», декламування наживо 

поезії «Страшні слова, коли вони мовчать», відеорепортаж «Невідома Ліна Костенко», доповідь та відеоряд «Творчість Ліни 

Костенко», книжкова виставка. 

Для розкриття книжкового фонду було організовано 48 книжкових виставок та 4 перегляди літератури, як електронних, 

так і традиційних. Серед них: «Незалежна Україна – віхи історії», «Вакцини і вакцинопрофілактика», «Наука і життя» та інших. 

Фахівцями бібліотеки ведеться сторінка на сайті Черкаської медичної академії. Вона постійно оновлюється актуальним 

контентом. Створюються тематичні публікації до визначних дат та актуальних заходів, висвітлюється видавнича діяльність. 

Крім того, створено розділ електронних ресурсів з посиланням на медичні та педагогічні журнали, що знаходяться у вільному 

доступі в мережі Інтернет. 

Бібліотека працює в автоматизованій програмі ІРБІС, всі робочі місця комп’ютеризовані, як для працівників, так і для 

читачів, має вільний доступ до Інтернету та Wi-Fi. В 2021 році було придбано організаційну техніку та меблі. 

 До Всеукраїнського дня бібліотек було організовано День відкритих дверей з метою знайомства з унікальним 

бібліотечним фондом, структурою, правилами користування та проведено інструктаж із самостійної роботи з електронним 

каталогом. Цього дня до бібліотеки завітали понад 100 студентів. 

 Фахівці бібліотеки постійно дбають про свій професійний розвиток. Директорка бібліотеки Діхтярук Ліліана Петрівна 

виступила з доповіддю «Розвиток Наукової медичної бібліотеки Черкаської медичної академії в сучасних умовах» на ХХ 

ювілейній міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики 

сучасного інормаційного суспільства», організованої і проведеної Національною науковою медичною бібліотекою України в 

травні 2021 року. 

 

 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

 

Наукові бібліотеки вищих медичних учбових закладів України – це потужні бібліотечно-інформаційні центри з сучасним 

технічним оснащенням, зручними і комфортними приміщеннями для студенства й викладачів, де надаються традиційні та 

новітні види бібліотечних та інформаційних послуг. Бібліотеки оперативно реагували на виклики сучасного світу – роботу в 

умовах світової пандемії COVID-19, та спрямовували свою діяльність в площину віртуальної комунікації. Тут пропонують 

авторитетні ресурси, надають якісні послуги, діляться корисною інформацією. Головна місія Наукових бібліотек полягає у 

вихованні розумної й освіченої молоді – майбутніх фахівців, які будуть працювати на розвиток України. 

  



 

4. ОГЛЯД РОБОТИ БІБЛІОТЕК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ 

          МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ТА 

          НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  

У 2021 РОЦІ 

 

Бібліотекам науково-дослідних установ належить важлива місія забезпечення фахівців сучасною інформацією в галузі 

медицини та охорони здоров`я.  Інформаційне забезпечення медичної науки в Україні у 2021 році здійснювала 31 бібліотека 

науково-дослідних установ. 26 з них підпорядковані Національній академії медичних наук України, 5 – Міністерству охорони 

здоров’я України. 

Не дивлячись на виклики сьогодення, зокрема пов`язані з жорсткими карантинними обмеженнями через пандемію 

COVID-19, працівники бібліотек науково-дослідних установ України спрямовували свою роботу на пошук та задоволення 

інформаційних потреб користувачів Основним завданням бібліотек було повноцінне, оперативне інформаційно-бібліографічне 

забезпечення науково-дослідних робіт, затверджених Вченою радою інститутів, потреб практикуючої охорони здоров’я, та всіх 

інформаційних запитів співробітників установи. За рік було обслуговано майже 12 тисяч користувачів. Книговидача становила 

понад 230 тисяч документів. 

Сукупний фонд бібліотек цієї категорії на 01.01.2022 р. становив 1153503 примірники видань, за рік було обслуговано 

біля 12 тис. користувачів.  

В своїй роботі бібліотечні працівники керувались основними нормативно-правовими матеріалами, законами: «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№2704-VIII, 2019 р.); 

«Про національну програму інформатизації» та ін., постановами МОЗ та НАМН України, планами роботи, розпорядженнями 

дирекції, рішеннями Вченої ради своєї установи. 

В наукових установах переважна більшість заходів проводились в режимі онлайн. Такий стан речей спонукав бібліотеки 

здійснювати свою роботу з використанням як традиційних, так і новітніх методів. Вдосконалювалась сама система 

інформаційних послуг, активніше використовувались дистанційні форми обслуговування, бібліотечно-інформаційні заходи 

проводились в режимі онлайн. 

Бібліотеки надавали користувачам доступ до інформаційних ресурсів; здійснювали оперативне інформування за 

профілем їх діяльності; електронну доставку документів; дистанційне тематичне обслуговування; виконання різного роду 

запитів, бібліографічні консультації; підготовку інформаційних, бібліографічних матеріалів тощо. Надавались консультації з 



оформлення бібліографічних списків літератури за Міжнародними (Ванкуверським) правилами опису до науково-дослідних 

та дисертаційних робіт. Здійснювали індексування статей та наукових робіт за системою УДК. 

 Робота багатьох бібліотек в цей період була спрямована також і на внутрішні процеси: переглядались фонди та 

відбирались на списання дублетні, застарілі, фізично зношені видання, редагувались та поповнювались новими 

надходженнями каталоги та картотеки. 

Комплектування фондів бібліотек наукових інститутів складалось в основному з книгообміну, подарованих видань та 

передплати фахової періодики. Традиційно, наукові працівники інститутів передавали до бібліотек свої монографії, наукові 

праці, матеріали з’їздів, конференцій, симпозіумів.  

Інформація, подана у даному аналітичному огляді, представлена звітами, наданими завідувачами бібліотек. До 

аналітичного огляду не увійшла інформація про роботу тих бібліотек, які надіслали лише статистичні показними, представлені 

у таблиці № 5. 

  

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДУ «ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ», м. ДНІПРО 

 

Робота бібліотеки НБ ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» у 2021 році була спрямована на повне оперативне 

забезпечення виконання науково-дослідних робіт за темами, які були заплановані студентами та лікарями, курсів підвищення 

кваліфікації. Обслуговування читачів здійснювалося переважно віртуально в зв`язку з пандемією COVID-19.    

Основними завданнями були: ознайомлення співробітників з державними та регіональними програмами; пропагування 

літератури шляхом організації книжкових виставок, проведення Днів інформації онлайн, переглядів літератури; краєзнавча 

робота бібліотеки; підвищення кваліфікації шляхом вивчення матеріалів, розміщених на сайтах Національної наукової 

медичної бібліотеки України, бібліотеки ДЗ «Дніпропетровський медичний університет» та ін. 

Фонд бібліотеки поповнився періодичними виданнями: – «Гастроентерологія», «Сучасна гастроентерологія», «Серце і 

судини», «Галицький лікарський журнал», «Освіта України», які були подаровані (18 примірників) видавництвами та 

передплачені інститутом. Надійшли автореферати і монографії.   

Надання тематичних довідок було і залишається одним з найбільш популярних видів обслуговування. «Архів виконаних 

бібліографічних довідок»  і регулярне його поповнення – важливий елемент бібліографічної діяльності.  

В бібліографічній роботі особлива увага приділяється картотеці «Наукові праці співробітників інституту». 

Бібліотека надає допомогу у складанні списків літератури, здійснює індексацію за системою УДК (виконано 144 довідки), 

наукових праць, статей та дисертацій, тематичних довідок.  



Впродовж 2020-2021 рр. замовлено і виконано 64 тематичні довідки і отримано 262 документа через електронну доставку 

документів.  

Бібліотека має тематичну папку «Нові рекомендації для наукових співробітників», де зібрано нові матеріали з питань 

атестації, правила та вимоги до написання та оформлення наукових праць, дисертацій, авторефератів, які подаються до ВАКу. 

Бібліотека має в своєму розпорядженні два комп’ютери, принтер, інтернет,  Wi-Fi, є сторінка бібліотекаря на сайті 

інституту, де висвітлюються усі інформаційні матеріали для користувачів інституту. На цій сторінці співробітники мають 

змогу надіслати запит з необхідної їм теми і отримати матеріал з даного питання. Також усі користувачі можуть знайти у 

відкритому доступі бази даних: ННМБУ, НБУ ім. В. І. Вернадського, Дніпропетровської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Кирила і Мефодія.  

Щороку бібліотека звітує про роботу на Вченій раді інституту.  

Було організовано ряд виставок, зокрема до: Дня науки; Дня медичного працівника; Дня медичної сестри; Дня 

Незалежності України; лікування та діагностика гастроентерологічних захворювань. 

Підготовлено перегляди літератури за такими темами: Нові препарати в лікуванні кишково-шлункових захворювань; На 

допомогу сімейному лікарю; 

Дієтотерапія. 

У 2021 році до бібліотеки було записано 95 лікарів-курсантів, які проходили  курси підвищення кваліфікації. Для них 

було створено пам’ятку  «Ведення хворих на хронічні запальні захворювання кишечника в умовах пандемії  COVID-19». 

Пам’ятка в паперовому вигляді знаходиться в бібліотеці, а також на сайті інституту і щороку оновлюється. Було підготовлено 

огляди літератури: нових надходжень; методи визначення хвороб шлунково-кишкового тракту; профілактика та захист 

населення від інфекційних хвороб. 

Керівники обслуговуються за системою диференційного обслуговування керівників. Надається допомога при проведенні 

спецрад, Вчених рад, лікарських конференцій, згідно їх тематики. 

   

 БІБЛІОТЕКА ДУ «ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ім. АКАДЕМІКА А. П. РОМОДАНОВА НАМН УКРАЇНИ», м. КИЇВ 

 

Через брак коштів, бібліотека була обмежена в придбанні спеціальної літератури через книготоргівельні організації. Свої 

праці, іншу фахову наукову літературу до фонду бібліотеки передають: директор Інституту, академік НАМН України 

Є. Г. Педаченко, академік В. І. Цимбалюк, члени-кореспонденти НАМН України М. Є. Поліщук, М. І. Лісяний, В. Д. Розуменко 

та інші.  



На жаль, передплачену на друге півріччя 2021 року періодику через фірму Smart Press ТОВ «АС-Медіа», так і не було 

отримано. Фірма реформувалась, зобов’язання перед передплатниками не виконала і кошти не повернула. За цей період 

бібліотека не отримала жодного фахового періодичного видання. Для заміщення прогалин, здійснювався пошук необхідної 

інформації в електронних базах, звертались до інших установ. Всього за рік було отримано 153 примірники нових актуальних 

фахових книг. 

Бібліотека продовжувала обслуговувати всі категорії співробітників Інституту, працівників кафедри нейрохірургії НМУ 

ім. О. О. Богомольця, Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, курсантів, які проходять 

підвищення кваліфікації з питань нейрохірургії, аспірантів очного і заочного циклів, клінічних ординаторів, інтернів. До послуг 

бібліотеки впродовж року звертались також співробітники Центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії, нейрохірургічного 

відділення   центральної міської та обласної клінічних лікарень, Головного військового шпиталю, а також нейрохірурги з 

Нігерії, Китаю, Зімбабве.  

Завідувачка бібліотеки Кричун С. Б. входила до складу експертної групи Інституту з питань проведення акредитаційної 

експертизи «Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в аспірантурі ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова НАМН України» за спеціальністю «Медицина (нейрохірургія)». Робота здійснювалась в режимі 

відеоконференції на платформі Zoom, де завідувачка бібліотеки відповідала на запитання щодо електронної картотеки праць 

співробітників Інституту та інші, стосовно інформаційного забезпечення наукових програм. 

Здійснювалось інформаційне забезпечення наукових співробітників при підготовці до їх участі у з’їздах та конференціях, 

редагувались списки використаної літератури до наукових праць, дисертаційних робіт та статей до Українського 

нейрохірургічного журналу, згідно Ванкуверського стилю, надавалась допомога у класифікації робіт за системою УДК. 

Враховуючи інтенсивний розвиток нейронауки, у предметному каталозі було відкрито нові рубрики: «Нейронавігація», 

«Нейрорадіохірургія», «Електростимуляція», «Бойова черепно-мозкова травма», «Ушкодження периферичних нервів», 

«Реабілітація після черепно-мозкових поранень», які користуються великою популярністю користувачів. Здійснювався пошук 

літератури та іншої інформації з питань бойових черепно-мозкових травм, оскільки ця тема входить до затверджених 

бюджетних тем Інституту. 

Приємно відзначити, що роботу бібліотеки було високо оцінено Вченою радою Інституту. Зазначалось, що бібліотека 

відповідає рівню наукового підрозділу та інтелектуального центру Інституту. Члени Вченої ради дякували колективу 

бібліотеки за збережені традиції, які стали підґрунтям новим ідеям та інтелектуальному розвитку цього інформаційного 

підрозділу. 



Національна наукова медична бібліотека України, в свою чергу, відзначає високий рівень роботи бібліотеки та дякує її 

завідувачці Світлані Кричун за фаховість, ініціативність та відповідальне ставлення до роботи. 

 

БІБЛІОТЕКА ДУ «ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАМН УКРАЇНИ», м. КИЇВ 

 

Бібліотека ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» через банкрутство фірми «Смарт-Прес», де було 

оформлено передплату фахової періодики, також втратила кошти і, відповідно, ряд передплачених сучасних наукових видань, 

які доводилось розшукувати в онлайновому форматі в різних місцях. Фонд бібліотеки поповнювався за рахунок благодійних 

джерел (19 прим. наукових монографій). Власні монографії та зарубіжну періодику дарували провідні вчені Інституту: С. С. 

Страфун, Г. В. Гайко, О. О. Коструб, А. П. Лябах, Р. В. Деркач та інші. Здійснювався книгообмін з профільними науково-

дослідними інститутами, кафедрами травматології та ортопедії медичних університетів Харкова, Запоріжжя, Одеси. Бібліотека 

висловлює подяку за отримані подарунки заступнику директора ДЗ «Український НПЦ екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф МОЗ України» професору С. О. Гур’єву, керівнику ЦКЛ «Феофанія» ДУС, професору І. М. Зазірному за 

5 монографій про наукові дослідження в медицині, професору Одеського НМУ Сердюку В. В. за монографію «Ассиметрия 

тела. Сколиоз». Взаємовигідне партнерство бібліотека підтримує з бібліотеками наукових установ Національної академії 

медичних наук України та МОЗ України, Національною науковою медичною бібліотекою України (ННМБУ), яким було 

передано 18 прим. профільного журналу та 10 монографій наукових співробітників Інституту. Від бібліотеки Інституту 

нейрохірургії було отримано 2 монографії та 15 прим. фахової періодики. Від Національної наукової медичної бібліотеки також 

періодично надходять нові видання. Багаторічна плідна співпраця об’єднує бібліотеку ДУ «Інститут травматології та ортопедії 

НАМН України» з Центральною міською бібліотекою ім. Лесі Українки, яка забезпечує потреби співробітників Інституту в 

історичній, суспільно-політичній та художній літературі. 

Бібліотека обслуговує різні категорії користувачів. Крім співробітників своєї установи (648), це курсанти, дисертанти, 

інтерни, студенти старших курсів медичних вишів. Всього за рік бібліотекою було обслуговано 805 користувачів різних 

категорій. Інтенсивне використання сучасних інформаційних технологій, дозволяє бібліотеці швидко і максимально повно 

задовольняти запити користувачів. В режимі вибіркового розповсюдження інформації обслуговується 42 абоненти. Бібліотека 

консультує користувачів щодо використання сучасних наукометричних баз даних, можливостей відкритого доступу до них 

тощо. Впродовж року здійснено пошук до 9 запланованих тем: «Вогнепальні травми кінцівок», «Кульшово-поперековий 

синдром», «Алопластика кісток верхньої кінцівки», «Етіологія та патогенез сколіозу», «Репаративний остеогенез при 



переломах», «Клітинна та органна трансплантологія» тощо. Працівники бібліотеки беруть активну участь у підготовці і 

проведенні науково-практичних конференцій, семінарів.  

Одним з провідних напрямів роботи бібліотеки є науково-дослідницька та соціокультурна діяльність. Завідувачка 

бібліотеки Оксана Немирович-Булгакова є активним співорганізатором та екскурсоводом Музею історії Інституту. 

Пріоритетним у звітному році було відзначення знаменних подій та вшанування видатних особистостей інституту. Експозиція 

Музею поповнювалась автентичними експонатами. До ювілею бібліотеки було видано збірку статей «Шлях крізь віки: до 95-

річчя наукової медичної бібліотеки ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (1926-1921) / уклад. : Немирович-

Булгакова О. І., Заборовець С. Г., Мандрик П. Т. У «Віснику ортопедії, травматології та протезування» (2021. - №1. - С.97-99) 

надруковано статтю «Заснування Музею історії ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (Гайко Г. В., 

Немирович-Булгакова О. І., Лєсков В. Г.). На науково-практичному онлайн семінарі завідувачів бібліотек науково-дослідних 

інститутів «Бібліотечно-інформаційне забезпечення медичної науки в контексті сучасних вимог» (17.06.2021) Національної 

наукової медичної бібліотеки України, Оксаною Іванівною було зроблено доповідь «Соціокомунікативна роль наукової 

медичної бібліотеки НДІ в епоху трансформацій».  

Хочеться відзначити високий професіоналізм завідувачки бібліотеки Оксани Немирович-Булгакової, її багатогранність, 

активну життєву позицію та творче ставлення до роботи. Бібліотека, очолювана нею, є однією з кращих серед бібліотек 

науково-дослідних установ.  

 

БІБЛІОТЕКА ДУ «ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ім. ПРОФ. О. С. КОЛОМІЙЧЕНКА», м. КИЇВ 

 

Бібліотека ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка» у звітному році поповнила свій фонд на 1104 

примірники друкованих видань, з яких 47 книг та 26 прим. неопублікованих видань. Бібліотека вдячна академіку НАМН 

України Д. І. Заболотному, який впродовж багатьох років регулярно поповнює фонд бібліотеки своїми та колег вчених-

отоларингологів науковими працями, навчально-методичними посібниками, фаховою періодикою. Регулярно передає до 

бібліотеки матеріали міжнародних наукових заходів з питань отонейрохірургії, книги та фахову зарубіжну періодику професор 

О. М. Борисенко. Новими книгами з питань ЛОР-онкології поповнили фонд бібліотеки професор Е. В. Лукач та к. м. н. 

Ю. О. Сережко. Передається до фонду бібліотеки і зарубіжна фахова періодика, передплачена індивідуально професорським 

складом Інституту. 

Користувачами бібліотеки, крім співробітників Інституту, є науковці та професорський склад ОХМАТДИТУ, лікарі 

Головного військового клінічного госпіталю, студенти окремих факультетів Політехнічного інституту. 



У 2021 році для бібліотеки було придбано комп’ютер 10 покоління з підключенням до Інтернет, завдяки чому можливості 

бібліотеки значно розширились: поповнюється створений у 2020 році електронний каталог книжкового фонду бібліотеки; 

електронний каталог праць наукових співробітників Інституту, розпочатий 2013 року. За матеріалами «Журналу вушних, 

носових і горлових хвороб» поповнюється електронний каталог статтями про видатні постаті в отоларингології (з 1924 року 

дотепер).  Бібліотека інституту – єдина серед бібліотек наукових установ здійснює розпис статей цього журналу для Зведеного 

каталогу корпоративної каталогізації періодичних видань. 

В процесі створення знаходиться електронний каталог дисертацій. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Інституту здійснюється спільно з відділом наукової медичної інформації. Створено системне програмне забезпечення для 

збору та аналізу нормативно-методичної інформації в галузі оториноларингології. 

Здійснюються тематичні пошукові роботи з проблем захворюваності та лікування вуха, носа, глотки, гортані, проблем 

онкозахворювань. Зокрема, було проведено науковий пошук інформації за темами: туберкульоз середнього вуха; лікування 

раку гортаноглотки; діагностика та лікування гострих епіглотитів у дорослих. Працівники бібліотеки брали участь у підготовці 

до друку наукових видань Інституту, зокрема здійснювали класифікацію наукових праць, статей до збірників, тез конференцій 

за системою УДК (149 праць). До дисертаційних та інших наукових робіт редагуються бібліографічні описи за Міжнародною 

(Ванкуверською) системою. 

У грудні 2021 року було завершено переоблік фонду, який здійснювався одночасно з обслуговуванням користувачів, 

формувались списки зношеної, застарілої літератури, яка підлягала списанню. 

 

БІБЛІОТЕКА ФІЛІЇ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я  

ДУ «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я МОЗ УКРАЇНИ», м. КИЇВ 

 

Бібліотека філії Українського інституту досліджень у сфері громадського здоров’я ДУ «Центр громадського здоров’я 

МОЗ України» також комплектується, в основному, силами співробітників Інституту, які передають до бібліотеки матеріали 

конференцій, монографії, збірники, автореферати дисертацій, методичні рекомендації та періодичні видання за профілем 

Інституту. Для повнішого інформування співробітників установи, з  Національною науковою медичною бібліотекою України 

було укладено угоду про надання впродовж року в тимчасове  користування нових надходжень для ознайомлення науковим 

працівникам інституту. 



У зв’язку з реорганізацією Інституту та карантинним обмеженням через COVID-19, бібліотека працювала в адаптивному 

режимі. Обслуговування користувачів здійснювалось віддалено. Було оновлено Положення про бібліотеку філіалу та Посадову 

інструкцію провідного бібліотекаря. 

 

БІБЛІОТЕКА ДУ «НДІ ПСИХІАТРІЇ МОЗ УКРАЇНИ», м. КИЇВ 

 

Поповнення фонду Бібліотеки ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України» відбувається, в основному, на благодійних засадах. 

Наукові працівники передають до бібліотеки матеріали конференцій, збірники матеріалів, методичні розробки, автореферати 

дисертацій, фахову періодику. Постійно проводиться робота з організації фонду авторефератів та дисертацій на здобуття 

наукових ступенів доктора та кандидата медичних наук за спеціалізацією «Психіатрія». 

Користувачами бібліотеки є професорський склад, наукові співробітники Інституту, практикуючі лікарі, психологи, 

соціальні працівники, аспіранти, докторанти та здобувачі наукових ступенів. 

 Впродовж року науковці Інституту брали участь у 20 онлайн-заходах, серед яких: конгреси, науково-практичні 

конференціях, школи, вебінари, тренінги тощо. В їх інформаційній підтримці при підготовці до цих заходів брала участь і 

бібліотека.  

 Поряд із традиційно бібліотечними функціями, бібліотека мала можливість надавати користування мережею Інтернет, 

здійснювала тематичний пошук інформації на замовлення наукових працівників, копіювання матеріалу та запис на різні носії 

інформації.  

У зв’язку з карантинним обмеженням через COVID-19, в бібліотеці було організовано дистанційне обслуговування.  

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ім. Ф. Г. ЯНОВСЬКОГО 

НАМН УКРАЇНИ», м. КИЇВ 

 

Наукова бібліотека інституту є одним з основних обов’язкових підрозділів закладу, значущою ланкою в ланцюгу 

науково-дослідної роботи. який забезпечує доступ до наукової інформації усім категоріям користувачів на різних 

інформаційних носіях. Робота бібліотеки спрямована на задоволення  попиту науковців, пов’язаних з специфікою та 

тематичною діяльністю ДУ НІФП НАМН України. Бібліотека має потужні інформаційні ресурси першоджерел медичної 

літератури вітчизняних і зарубіжних світил з фахової тематики та літератури з основних напрямків медичної науки та 

можливість надання доступу до віддалених інформаційних баз.  



Книжковий фонд бібліотеки поповнюється переважно за рахунок надходжень від різних видавництв (Інститут 

енциклопедичних досліджень НАН України та інші) як обов’язковий примірник, в дар від дирекції, авторів, а також 

волонтерської допомоги Національної наукової медичної бібліотеки України і книгообміну видань між інститутами м. Києва і 

України загалом.   

В поточному 2021 році до фонду надійшло 44 назви / 56 примірників книг, з них 33 назви / 45 примірників з питань медицини. 

Всього до бібліотечного фонду у 2021 році надійшло 435 прим. друкованих видань.  

На сьогодні бібліотека має 1 комп’ютер, що дає змогу вдовольняти попит читачів в електронних періодичних журналах, 

користуватися базами провідних наукових бібліотек України та віддаленими базами даних. 

Загалом за поточний рік зареєструвалося 305 користувачів.  

          Загальна книговидача в 2021 році складає 10138 прим. з них 450 звернень на вебсайти. Показник значно нижчий за 

показник минулого року на 1090 одиниць. Зниження показника зумовлене низкою причин: 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НДІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ ЛЬВІВСЬКОГО НМУ ім. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, м. ЛЬВІВ 

 

Основними джерелами комплектування Наукової бібліотеки НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицького 

були книги, передані постійними користувачами, професорсько-викладацьким складом університету, матеріали з’їздів, 

конференцій, семінарів, передані їх учасниками. Надходили видання з Інституту енциклопедичних досліджень, Національної 

наукової медичної бібліотеки України, а також неопубліковані документи: автореферати дисертацій, методичні матеріали, 

інформаційні листи тощо. 

Свою роботу бібліотека спрямовувала на інформаційне та довідково-бібліографічне забезпечення професорсько-

викладацького складу, слухачів курсів удосконалення лікарів, студентів, кафедри яких територіально розташовані в будівлі 

Інституту. Особлива увага приділялась інформаційному забезпеченню наукових тем Інституту, успішному виконанню 

дисертаційних робіт. Під час карантинних обмежень бібліотекою було активізовано обслуговування користувачів в онлайн 

режимі.  

Джерелами інформації були як традиційні бібліотечні фонди, так і електронні інформаційні ресурси, матеріали із власних 

і віддалених баз даних. Для успішного задоволення інформаційних потреб використовуються медичні пошукові системи та 

бази даних безкоштовного доступу: Springer nature, FREE FULL PDF, електронна бібліотека авторефератів дисертацій Наукової 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, віддалені пошукові системи: Pub Med, Directory of Open Access Books. Science Direct, 

Medline, Scopus, наукометрична база Web of Science та інші.  



Надавалась інформація про онлайн заходи доступні на платформі Web of Science та навчання з використання баз даних 

на цій платформі. Було проведено вебінари для наукових співробітників за наступними темами: Аналіз грантової підтримки та 

ефективності у Web of Science та In Cites; Можливості референт-менеджера End Note для роботи з бібліографією; Оновлена 

платформа Web of Science: швидше, зручніше, ефективніше; Нові та старі можливості Web of Science та Core Collection. 

Проводились консультації з приводу реєстрації у БД Scopus та Web of Science, ORSID. Бібліотека здійснювала моніторинг 

наукометричних показників науковців інституту в Scopus, Googl Scholar ця інформація оприлюднювалась на засіданнях Вченої 

ради інституту. 

Користувачам бібліотеки надавались усні і письмові довідки, бібліографічні консультації з оформлення бібліографічного 

апарату дослідницької роботи, за системою УДК індексувались статті до збірників наукових праць, наукових публікацій, 

статей, тез наукових конференцій тощо.  

До знаменних і пам’ятних дат, ювілеїв видатних вчених-медиків оформлювались виставки літератури. Одним з провідних 

напрямів роботи бібліотеки була популяризація інформаційних ресурсів бібліотеки шляхом організації виставок нових 

надходжень та тематичних: у традиційній та віртуальній формі.  

10 абонентів обслуговувались в режимі вибіркового розповсюдження. Їм надавалась інформація за тематикою наукової 

роботи інституту та навчальних дисциплін кафедр. За запитами лабораторій інституту та кафедр університету готувались 

анотовані тематичні добірки. 

Співробітники бібліотеки беруть активну участь у форумах, які проводяться Інститутом. Так, у травні в Інституті 

відбулась конференція «Актуальні проблеми профілактичної медицини». У межах заходу в бібліотеці було проведено два 

майстер-класи школи токсикологів. Працівники бібліотеки брали участь у підготовці матеріалів конференції та виданні збірок 

тез (вип. 21, 22). 

В межах науково-практичної конференції «Сучасні проблеми епідеміології та гігієни» (серпень, 2021) та Львівського 

книжкового ярмарку «Форум видавців» (17 вересня, 2021) у науковій бібліотеці відбулась презентація книги директора НДІ 

епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького Бориса Кузьмінова та завідувачки наукової бібліотеки Валентини 

Смольницької, «ГЕНРІХ МОССІНГ – погляд крізь призму часу». У книзі на підставі аналізу архівних документів, авторами 

висвітлюється багатогранна діяльність видатного епідеміолога, клініциста, науковця Генріха Моссінга, який розробив систему 

протиепідемічних заходів, спрямованих на ліквідацію висипного епідемічного тифу. Досліджується 100-річна історія 

становлення та розвитку лабораторії висипного епідемічного тифу, заснованої Рудольфом Вайглем у 1921 році та 

реорганізованої в 1939 році у Львівський санітарно-бактеріологічний інститут. 



12 жовтня у бібліотеці відбувся перший показ документального фільму «Генріх Мосінг. Місія». В основу сценарію було 

покладено біографічну книгу Б. Кузьмінова та В. Смольницької «Генріх Моссінг – видатний вчений-епідеміолог ХХ століття 

(сторінки наукової діяльності)». Зйомки фільму відбувались переважно в Музеї Г. Моссінга інституту епідеміології та гігієни, 

де довгі роки працював знаний епідеміолог та певний період його очолював. 

До ювілею директора Інституту Б. Кузьмінова працівниками наукової бібліотеки, завідувачкою бібліотеки В. Смольницькою 

та пров. Бібліографинею І. Мельничук було укладено біобібліографічний покажчик «Борис Павлович Кузьмінов. 

Біобібліографічний покажчик». У покажчику висвітлено життєвий і творчий шлях та науковий доробок відомого лікаря-

гігієніста, токсиколога, доктора медичних наук, професора, директора НДІ епідеміології, представлено його праці з 1976 по 

2021 роки.  

Особливий напрям діяльності наукової бібліотеки – реалізація проєкту із створення Музею Генріха Моссінга, 

розпочатого у 2019 році. Наразі музей нараховує біля 250 експонатів. Особливу цінність складають оригінал дисертації 

вченого, його оригінальні публікації, дисертації його учнів. Експозиція постійно поповнюється новими експонатами. 

  Новий напрям діяльності бібліотеки її завідувачка В. Смольницька та провідна бібліографиня І. Мельничук висвітлили в 

доповіді «Вдячна пам'ять нащадків: погляд крізь століття» в матеріалах ХХ ювілейної міжнародної науково-практичної 

конференції «Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства» (Київ: 

ННМБУ, 2021.- С.56-57). 

З метою підвищення кваліфікації, працівники бібліотеки постійно вивчають фахову періодику, беруть участь у всіх 

заходах, які проводить Національна наукова медична бібліотека України та Національна бібліотека України 

ім. В. І. Вернадського. У 2021 році бібліотека інституту отримала сертифікат від Clarivate Analytics за участь у серії онлайн 

семінарів про можливості платформи Web of Science для наукової роботи. 

Варто відмітити надзвичайно цікаву і змістовну роботу наукової бібліотеки НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. 

Данила Галицького, яка виходить далеко за межі суто бібліотечної роботи, творчий підхід до справи, високий професіоналізм 

та активну життєву позицію її завідувачки, пані Валентини Смольницької,  

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДУ «ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ КРОВІ ТА ТРАНСФУЗУЙНОЇ МЕДИЦИНИ НАМН УКРАЇНИ», 

м. ЛЬВІВ 

 

Робота наукової бібліотеки ДУ «Інститут патології крові та трансфузуйної медицини НАМН України» здійснювалась на 

основі вимог чинного законодавства. Основним завданням бібліотеки було повне та оперативне інформаційне забезпечення 



планових науково-дослідних робіт інституту, інформаційних запитів наукових співробітників та працівників клінічних 

підрозділів інституту.  

У звітному році Інститутом було продовжено Угоду на отримання доступу до платформ Scopus та Web of Science, що дає 

можливість науковцям і надалі працювати з електронними базами даних. 

Було проведено велику роботу з авторефератами докторських і кандидатських робіт, виконаних і захищених науковими 

працівниками інституту або на його базі для підготовки видання з історії інституту. 

Завідувачкою бібліотеки Сільник Л. Я у співавторстві з О. О. Тарасюк, С. В. Примак, В. Л. Новак було написано статтю 

«Історичні віхи внеску науковців ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України в розвиток науки 

України» до збірника «Здобутки та пріоритети розвитку сучасної гематології та трансфузійної медицини: збірник матеріалів, 

присвяченних 80-річчю заснування ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України в розвиток науки 

України». 
 

БІБЛІОТЕКА ДУ «ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕНДОКРИНОЇ ПАТОЛОГІЇ ім. В. Я. ДАНИЛЕВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ»,      

м. ХАРКІВ 
 

Основними напрямами діяльності бібліотеки в 2021 році були: оперативне та максимально повне інформаційно-

бібліотечне забезпечення наукових розробок, поточних та перспективних планів інституту; довідково-бібліографічне 

обслуговування користувачів; комплектування довідково-інформаційного фонду медичною науковою літературою; робота по 

створенню електронного каталогу. 

В бібліотеці існує картотека наукових праць співробітників інституту. Здійснюється міжбібліотечне обслуговування. 

Основним контингентом користувачів бібліотеки в 2021 році були медичні працівники ендокринологічної клініки 

інституту та працівники штату «Наука». Загальна кількість користувачів – 160.   

З метою більш якісного та зручного обслуговування користувачів було організовано відкритий доступ до періодичних 

видань.  

Бібліотека комплектується фаховою медичною, науково-популярною літературою, словниками, довідковими виданнями 

та методичною літературою. У 2021 році було передплачено 9 періодичних видань. 

Основними завданнями бібліотеки є забезпечення науковою інформацією планових тем, ознайомлення співробітників 

інституту з найновішими досягненнями в галузі медичної науки, техніки і практики охорони здоров’я з проблем лікування 

ендокринних та суміжних захворювань.  



В бібліотеці було організовано 4 тематичні виставки; тематичні добірки літератури; книжкові  виставки; бібліографічні 

огляди.  

Здійснювалася робота зі створення електронного каталогу.   

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДУ «ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ім. ПРОФ. М. І. СИТЕНКА НАМН 

УКРАЇНИ», м. ХАРКІВ   

 

Незважаючи на пандемію, бібліотека працювала у звичайному режимі. Вишукувались альтернативні шляхи 

комплектування та обслуговування. Основні напрямки її діяльності: формування профільних документальних ресурсів та 

забезпечення їх збереження; науково-бібліографічна обробка інформації; задоволення інформаційних запитів наукових 

працівників. 

У 2021 році бібліотека працювала за планом таких наукових досліджень: 

- «Дослідити етіопатогенетичну та саногенетичну роль паравертебральних м’язів у розвитку дегенеративних захворювань 

поперекового відділу хребта». 

-  «Вивчити механізми оптимізації регенерації кістки залежно від віку реципієнта в разі використання алогенних кісткових 

імплантатів у комбінації з мезенхімальними стромальними клітинами і біологічно активними факторами плазми крові».  

- «Експериментальне вивчення реакцій кісткової тканини та біомеханічних властивостей системи «імплантат – кістка» у 

разі використання інноваційних 3d-друкованих матеріалів з полімолочної кислоти та трабекулярного титану».  

- «Вивчити основні помилки та ускладнення транспедикулярної фіксації в хірургії хребта та розробити заходи їх 

профілактики та лікування».  

- «Вивчити біомеханічні особливості функції стояння та ходьби людини після ендопротезування кульшового суглоба».  

- «Розробити систему організаційних, лікувальних та реабілітаційних заходів для зменшення негативних наслідків 

травматичних та бойових ушкоджень довгих кісток».  

- «Розробити комплексний підхід до лікування уродженого псевдоартрозу кісток гомілки у дітей».  

- «Вивчити особливості функціональних порушень при поєднаній патології поперекового відділу хребта та кульшового 

суглоба та розробити тактику і вимоги до хірургічного лікування цих хворих».  

- «Дослідити патофізіологічні механізми гемодинамічних та неврологічних реакцій, обумовлених видом анестезії та 

інтраопераційним положенням тіла пацієнта під час хірургічних втручань на хребті».  



- «Розробити тактику раціонального спондилодезу при лікуванні пацієнтів із переломами тіл хребців грудного відділу 

хребта».  

- «Розробити диференційовані підходи до хірургічного лікування пацієнтів з пухлинами кісток тазу». 

Якісне формування бібліотечних ресурсів, раціональне їх використання – є основою успіху роботи. В 2021 році 

комплектування фонду здійснювалось згідно з тематикою науково-дослідних розробок інституту та запитами користувачів, 

але відсутність фінансування бібліотеки не дає можливості поповнювати фонд необхідною фаховою літературою. Подарована 

література – єдине джерело комплектування бібліотеки. Таким чином до бібліотеки надходять монографії, матеріали з’їздів, 

конференцій, симпозіумів. Також дисертації, автореферати, методичні рекомендації, статистичні збірники та інша література. 

Бібліотека поповнюється періодичними виданнями, але існує проблема з її передплатою. Для забезпечення популяризації, 

оперативності та доступності фонду систематично проводились відкриті перегляди, складались списки нових надходжень під 

назвами: «Нова література», «Сучасні статті», «Нові надходження». 

Багатоекземплярну фахову літературу бібліотека передає до інших бібліотек міста Харкова.  

Наукова бібліотека продовжує ведення алфавітного та предметного каталогів і картотек дисертацій, наукових праць 

співробітників інституту, вітчизняних та іноземних періодичних видань і картотеки персоналій. У 2021 році довідково-

пошуковий апарат збільшився на 477 карток. 

На жаль, відсутність комп’ютерної техніки не дозволяє розширити доступ до унікального фонду бібліотеки, в якому 

знаходяться більше 350 раритетних видань, журнали з ортопедії, травматології та інші медичні видання з дня їх заснування.  

За 2021 рік було здійснено тематичні пошуки: «Історія ортопедії та травматології України», «Дорожньо-транспортний 

травматизм», «Переломи довгих трубчастих кісток». Здійснювався пошук історіографічних джерел для музею інституту, 

пошук статей стосовно застосування ендо-екзопротезування у пацієнтів з куксою стегна спільно з лабораторією нових 

матеріалів тощо. Проводились також тематичні перегляди літератури. Поповнювались книжкові виставки та книжкові полиці 

новою літературою та статтями. Виконувались всі види бібліографічних довідок, проводились консультації з бібліографічного 

оформлення списків літератури для дисертацій, звітів, а також консультації докторантам, аспірантам, клінічним ординаторам 

та лікарям по роботі з довідково-бібліографічним апаратом, які проходили навчання по підвищенню кваліфікації. 

Проставлялись шифри УДК. 

Багато років в інституті проводяться апробації нових фармакологічних засобів для лікування пошкоджень та 

захворювань опорно-рухової системи, тому виставка літератури «Новини фармакології та медичної техніки» постійно 

оновлюється. Організовано виставки, в яких відображаються проблеми медичної галузі та суспільства в цілому: «Історія 

медицини», «Проблеми охорони здоров’я», «Здоров’я нації – майбутнє країни», «Нові технології в медицині», «Етика відносин 



– лікар-паціент». Публікаціям щодо пандемії короновірусної хвороби, що супроводжується широким розповсюдженням 

захворювання, високим рівнем летальності, присвячена книжкова полиця «COVID-19», оскільки це актуальне питання турбує 

не лише представників медичної спільноти, але і все людство.  

Інститут ім. проф. М. І. Ситенка – є найстарішим ортопедо-травматологічним закладом України. Книжкова виставки 

«Історичні сторінки» та «Інститут патології хребта та суглобів: історія становлення» постійно оновлюються новими 

матеріалами. Бібліотекою збирається література, яка відображає історію закладу з дня заснування до сьогодення, основні етапи 

діяльності і досягнень. «Профессор М. И. Ситенко – педагог, ученый и общественный деятель, основатель крупнейшей школы 

ортопедов-травматологов» - ця постійно діюча книжкова виставка присвячена керівнику і науковому лідеру цієї гілки охорони 

здоров’я, засновнику першої в Україні кафедри ортопедії та травматології в системі інститутів удосконалення лікарів (1926 р.) 

і першого фахового журналу «Ортопедия и травматология» (1927). 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ТА ОНКОЛОГІЇ ім. С. П. ГРИГОР´ЄВА НАМН 

УКРАЇНИ», м. ХАРКІВ 

 

Роботу наукової бібліотеки ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор´єва НАМН України» у 2021 

році було скеровано на оперативне, максимально повне задоволення запитів і потреб спеціалістів медичної галузі. Книжковий 

фонд станом на 01.01.2022 року нараховує 22933 примірники. За рік до фонду надійшло 37 примірників літератури. Було 

передплачено 10 назв газет. 

Бібліотека має 3 каталоги: алфавітний, систематичний і предметний, а також 3 картотеки: праць співробітників Інституту 

з дня заснування, періодичних видань та авторефератів дисертацій. За єдиним реєстраційний обліком бібліотека має 200 

користувачів. Книговидача становить 1012, відвідувань – 2015. Крім співробітників Інституту, бібліотека обслуговує наукових 

працівників кафедр онкології та радіології Харківського національного медичного університету, кафедр рентгенології 

Харківської медичної академії післядипломної освіти, практикуючих лікарів, наукових працівників та студентів медичних 

вишів. 

В бібліотеці продовжуються ремонтні роботи, у зв’язку з чим бібліотекою проведено велике списання непрофільних 

журналів. 

 

 

 



 

БІБЛІОТЕКА ДУ «ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ім. І. П. МЕЧНИКОВА НАМН УКРАЇНИ» (ДУ «ІМІ 

НАМН»), м. ХАРКІВ 

 

Основними напрямами роботи бібліотеки ДУ “ІМІ НАМН“ у 2021 році були і залишаються незмінними накопичення, 

збереження та систематизація документальних ресурсів і наукової спадщини з метою якісного та оперативного задоволення 

інформаційних потреб читачів.  

У минулому році фонд бібліотеки збільшився на 34 одиниці зберігання на паперових носіях: 24 - дисертації та 

автореферати, 4 - матеріали конференцій та 6 журналів медичного профілю.  

У 2021 році бібліотека забезпечувала бібліографічно-інформаційну підтримку 31 наукового дослідження, які 

виконувалися на базі інституту. Результати досліджень викладені в 185 наукових публікаціях (71 із них включено до 

міжнародних наукометричних баз даних).  

Впродовж 2021 року було організовано та проведено ряд тематичних виставок: Антиінфекційний захист людини - імунні 

та генетичні особливості;  Кір - особливості інфекційного процесу в сучасних умовах; Діарея мандрівників – збудник та 

діагностика; Резистентність мікроорганізмів різних груп до антибіотиків; Збудники гнійно-запальних процесів тканин 

пародонту; Туберкульоз – особливості перебігу у дітей на фоні герпесвірусної інфекції; Недригайлов Віктор Іванович – 

послідовник ідей І. І. Мечникова в стінах нашого інституту; Васильев Микола Володимирович незвичний круг наукових 

інтересів (до 20 річниці з дня смерті).  

Працівники бібліотеки були залучені до складу оргкомітету з проведення 3 Національного наукового форуму імунологів, 

алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини. Захід проходив на базі Інституту мікробіології та імунології ім. 

І. П. Мечникова 18-19 травня. В рамках заходу проведено виставку раритетних видань, а саме прижиттєвих видань 

Недригайлова Віктора Івановича (із особистими дарувальними надписами), науковця, який впроваджував ідеї І. І. Мечникова 

на теренах діяльності Бактеріологічного Інституту Харківського Медичного Товариства та свого часу проходив стажування в 

Паризькій лабораторії Нобелівського лауреата.  

Протягом 2021 року працівники бібліотеки підвищували свій професійний рівень, вивчаючи нові законодавчі документи 

в галузі бібліотечної справи та культурному просторі України взагалі, знайомилися із матеріалами вебінірів, запропонованих 

ДНТБ України. 

 

 



 

НАУКОВО-МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА ДУ «ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ім. В. Т. ЗАЙЦЕВА 

НАМН УКРАЇНИ», м. ХАРКІВ 

  

Основні напрями роботи бібліотеки полягають у формуванні профільних документальних ресурсів, ефективному 

використанні та їх збереженні, аналітичному та бібліографічному опрацюванні інформації, інформаційному забезпеченні 

наукових розробок, науково-дослідних робіт, індивідуальних запитів наукових співробітників та інших користувачів. 

Документальний фонд бібліотеки на 01.01.2022 року нараховував 29339 примірників. За рік фонд поповнився 443 

примірниками документів. Було списано 227 примірників застарілої, непрофільної, дублетної літератури. Бібліотечні ресурси 

відображені у довідково-бібліографічному апараті (ДБА) бібліотеки (абетковому, систематичному та предметному каталогах, 

а також у картотеках: статей співробітників Інституту, авторефератів дисертацій, періодичних видань, нормативно-

директивних документів з охорони здоров`я, персоналій). Всього було виписано і влито до ДБА 3954 бібліографічних карток. 

Його загальний обсяг станом на 01.01.2022 року становить 323601 картка. Введено 22 нові рубрики та підрубрики предметного 

каталогу. У зв`язку з актуальністю проблеми коронавірусної хвороби введено рубрику «COVID-19». 

Всього обслуговано 2594 користувачі, за єдиним реєстраційним обліком – 592 користувачі. Видано 16979 джерел 

інформації. Крім власних ресурсів, використовувались для обслуговування користувачів інтернет-ресурси, міжбібліотечний 

абонемент. 

Впродовж року було складено 3 бібліографічні списки нових надходжень, один список передплачених періодичних 

видань. Задоволенню інформаційних потреб користувачів сприяють такі традиційні форми роботи, як виставки, перегляди, 

бібліографічні огляди, дні фахівця і т. ін.  

Проведено тематичні перегляди літератури: «Актуальні питання невідкладної хірургії» до щорічної науково-практичної 

конференції з міжнародною участю; «Як це було… 30 років незалежності» за матеріалами періодичних видань; «Мовний код 

нової України» (до Дня української мови та письменності); «Мистецтво жити гідно» (до Всесвітнього дня моральності); 

«Лапароскопічні технології в хірургії». До Всесвітнього дня серця проведено день фахівця «Серце на долоні». Організовано 3 

перегляди нових надходжень. 

Було проведено книжкові виставки з актуальних тем: «Найвидатніший орієнталіст України» (до 150-річчя з дня народження 

Агатангела Кримського – видатного українського історика, мовознавця, поліглота, який знав більше 60 іноземних мов, 

фундатора АН України); «Талант, дарований з небес» (до 130-річчя з дня народження П. Г. Тичини); «Вірний син українського 

народу» (до 155-річчя з дня народження Михайла Грушевського – першого Президента України); «Леся Українка та 



Слобожанщина» (до 150-річчя з дня народження); «Видатні земляки: Рафаїл Синельников» (до 125-річчя з дня народження 

видатного українського анатома сучасності); «Геній української нації» (до 165-річчя з дня народження Івана Франка) та ін. 

Виконано понад 1000 бібліографічних довідок. Фахівцями бібліотеки проведено первинний бібліографічний пошук 

матеріалів для зведеного бібліографічного покажчика монографій та збірників праць співробітників Інституту за період 1930-

2021 рр. в бібліотеках Харкова. 

Проведено редагування списків літератури до учбового посібника «Курс лекций по клинической хирургии. Часть III. 

Неотложная хирургия». 

Підготовлено до публікації в журналі «Харківська хірургічна школа» статтю, присвячену 80-річчю з дня народження 

співробітника Інституту, кандидата медичних наук Кононова А. Я., одного з основоположників інтервенційної радіології.  

Продовжувалась робота над другим виданням «Бібліографічного покажчика кандидатських та докторських дисертацій, 

виконаних співробітниками ДУ «ІЗНХ імені В. Т. Зайцева НАМН України» та здобувачами з різних медичних закладів на базі 

Інституту (1930-2021 рр.». 

 

НАУКОВО-МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА ДУ «ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ»,  

м. ХАРКІВ 

 

Головним в роботі бібліотеки залишається максимальне забезпечення потреб користувачів необхідною інформацію, 

накопичення та зберігання документальних ресурсів, формування повнотекстових та поповнення бібліографічних баз даних, 

розвиток корпоративних зв`язків та ін. 

Фонд бібліотеки станом на 01.01.2022 року нараховує 34580 примірників. У 2021 році надійшло 50 вітчизняних журналів. 

Було обслуговано 313 користувачів. За рік кількість відвідувань склала 1890. Видача склала 10706 примірників документів. 

У 2021 році було організовано виставку нових інформаційних матеріалів «Інформаційні видання», на якій експонується 

50 видань. Виконано 3 усних тематичних бібліографічних довідки. 

 

БІБЛІОТЕКА ДУ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НАМН УКРАЇНИ», м. ХАРКІВ 

 

Робота бібліотеки у звітному році була спрямована на своєчасне задоволення потреб і запитів користувачів різних 

категорій, удосконалення форм і методів інформаційного забезпечення медичної науки і галузі охорони здоров`я дітей та 

підлітків. Пандемія COVID–19 позначилась на роботі бібліотеки. Обмежене фінансування та подорожчання книжкової 



продукції залишається ключовою і невирішеною проблемою при комплектуванні документально-інформаційного фонду 

бібліотеки. У 2021 році не придбано жодної книги. У звітному році бібліотека передплачувала 9 найменувань періодичних 

видань України. Фонд бібліотеки станом на 01.01.2022 року нараховує 52718 примірників.  

Довідково-пошуковий апарат (ДПА) бібліотеки складають каталоги: алфавітний, систематичний, предметний та 

картотеки: авторефератів дисертацій, методичних рекомендацій, наукових праць співробітників інституту та ін. У 2021 році 

масив ДПА поповнено 636 картками, введено 5 нових рубрик. Найбільшим попитом користується предметний каталог. 

У 2021 році було обслуговано 265 користувачів. Кількість відвідувань – 673. Книговидача впродовж 2021 року склала 2807 

примірників документів. У зв`язку з карантинними обмеженнями впродовж року усі показники суттєво знизились. 

 Особливий інтерес у науковців Інституту викликає постійно діюча виставка «Наукова продукція інституту», експозиція 

якої поповнюється новими монографіями, тезами, збірниками наукових праць, авторефератів дисертацій та ін. популярна 

також виставка-перегляд надходжень нових періодичних видань «Наукова періодика». 

Задоволенню інформаційних потреб користувачів сприяють такі традиційні форми роботи як виставки нових 

надходжень, дні інформації та інші. У 2021 році було проведено 4 Дні інформації, на яких переглянуто 350 примірників 

документів. Було складено 2 інформаційні списки. 

Було надано 60 інформаційних довідок з основних напрямів науково-дослідної роботи, які ведуться в Інституті.  

Впродовж року надавалась допомога науковцям Інституту при оформленні дисертацій, складанні списків літератури до 

наукових робіт згідно з новими діючими національними стандартами України з бібліотечної та інформаційної справи. 

Надавалась послуга зі складанні індексів УДК до статей наукових працівників. Всього було складено 47 індексів УДК. 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Розповідаючи про день вчорашній, ніяк не виходить абстрагуватись від подій сьогодення. 2021 рік приніс нам багато 

випробувань, однак, незважаючи на всю їх серйозність, вони здаються тепер такими малозначними, адже були в минулому, 

довоєнному житті. Це був останній мирний рік перед жорстокою агресією росії проти України. Тоді ми ще сподівались, що не 

може такого бути, не хотілось вірити, що найближчі сусіди…, хоча були вже і Крим і Донбас. Однак, доля підготувала нам ще 

й таке випробування на мужність, стійкість, любов і милосердя.  



 Сьогодні медичні бібліотеки всієї України, крім своєї безпосередньої інформаційної діяльності, тією чи іншою мірою, 

долучаються до волонтерської роботи на допомогу збройним силам України, біженцям та тимчасово переміщеним особам. На 

базах бібліотек діють волонтерські пункти, проводяться навчання з надання домедичної допомоги. До проведення таких 

навчань бібліотекарі запрошують медиків, волонтерів, співробітників Червоного Хреста, тренерів служб спасіння. Біженцям 

надається інформаційна допомога в поселенні, до роботи з ними залучаються психологи. 

  



                                           МЕРЕЖА І ШТАТИ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ                                              Таблиця 1 

  

Область 

Бібліотек 

всіх типів 
В тому числі: 

Штатних бібл. 

працівників В тому числі: 

З вищою 

освітою 

З 
середньою 

освітою 

2020 2021 О
Н

М
Б

 

Н
Д

І 

М
ед

. 
в

у
з.

 

М
ед

. 
к

о
л

. 

Л
П

З
 

2020 2021 О
Н

М
Б

 

Н
Д

І 

М
ед

. 
в

у
з.

 

М
ед

. 

к
о
л

ед
ж

 

Л
П

З
 

В
сь

о
г
о
 

В
 т

. 
ч

. 

б
іб

л
. 

В
сь

о
г
о
 

В
 т

. 
ч

. 

б
іб

л
. 

1 Вінницька 1 1 0 0 1 0 0 43 43 0 0 43 0 0 38 20 5 1 

2 Волинська 3 6 0 0 0 3 3 4 6 0 0 0 4 2 4 2 2 2 

3 Дніпропетровська 8 2 0 1 1 0 0 47 32 0 1 31 0 0 18 7 12 12 

4 Донецька 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Житомирська 4 4 0 0 1 3 0 10 10 0 0 5 5 0 5 3 5 2 

6 Закарпатська 4 4 1 0 0 3 0 6 6 3 0 0 3 0 4 1 4 4 

7 Запорізька 5 5 0 0 2 3 0 46 46 0 0 39 7 0 38 22 8 7 

8 Івано-Франківська 8 7 1 0 1 2 3 56 59 14 0 37 5 3 38 13 21 8 

9 Київська 30 29 1 16 2 8 2 213 219 143 18 36 20 2 158 142 55 24 

10 Кіровоградська 35 15 1 0 1 2 11 35 25 6 0 3 5 11 14 5 11 5 

11 Луганська(Рубіжне) 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 1 

12 Львівська 5 5 0 3 2 0 0 56 56 0 3 53 0 0 30 22 26 4 

13 Миколаївська 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Одеська 14 12 1 3 1 3 4 78 74 1 4 58 7 4 52 14 23 7 

15 Полтавська 12 11 1 0 1 4 5 53 52 10 0 28 10 4 40 25 12 9 

16 Рівненська 12 9 1 0 0 4 4 26 24 12 0 0 8 4 21 16 3 3 

17 Сумська 13 5 0 0 0 5 0 25.75 8 0 0 0 8 0 2 6 3 4 

18 Тернопільська 12 4 1 0 1 2 0 56 56 18 0 23 7 8 36 12 20 18 

19 Харківська 26 26 1 8 3 6 8 149 149 9 10 112 12 6 134 104 15 9 

20 Херсонська 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Хмельницька 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Черкаська 10 9 0 0 1 1 7 21 20 0 0 11 2 7 13 4 7 2 

23 Чернівецька 15 10 1 0 1 3 5 50 47 6 0 29 5 7 44 9 6 5 

24 Чернігівська 17 5 1 0 0 4 0 33 33 13 0 0 8 12 19 13 14 4 

25 АР Крим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В С Ь О Г О : 234 170 11 31 20 56 52 1007.75 967 243 36 506 132 90 747 588 260 168 

  в т. ч. м. Київ 29 25 1 16 2 4 2 205 213 143 18 36 14 2 152 120 53 42 

 



     

                                  

 СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ                                            Таблиця 2                                                                                                                                                                                             

                                           

  Область 

Кількість користувачів Рух фонду Видача документів 

О
б

ер
т
а
н

іс
т
ь

 

Ч
и

т
а

н
іс

т
ь

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

в
ід

в
ід

у
в

а
н

ь
 

Зверн. 

на 

вебсайт 

                                                                                                                                                                                        

Обслужених 

За єдиним реєстраційним 

обліком 

2020 

  

Н
а

д
ій

ш
л

о
 

В
и

б
у

л
о
 

Ріст  2020 

  

Ріст 

                                                                                                                                                                                        

2020 2021 Ріст 2020 2021 Ріст 2021 2021                                                                                                                                                                                         

1 Вінницька 21387 30586 9199 10798 10489 -309 580302 583182 11768 8888 2880 203241 500395 297154 0,9 48 361542 31265                                                                                                                                                                                         

2 Волинська 3516 3406 -110 3516 3406 -110 91954 84340 235 7849 -7614 66277 69123 2846 0,8 20,3 0 0                                                                                                                                                                                         

3 

Дніпропетровсь

ка 13874 21161 7287 6347 6986 639 546822 550683 11821 7960 3861 452931 460077 7146 0,8 65,8 266975 247894                                                                                                                                                                                         

4 Житомирська 1778 1184 -594 1395 1184 -211 96054 92062 375 4367 -3992 68598 70059 1461 0,76 59 66695 56114                                        

5 Закарпатська 2910 3469 559 2160 2899 739 245922 171122 263 75063 -74800 38260 37422 -838 0,22 12,9 0 0                                                                                                                                                                                         

6 Запорізька 37064 39246 2182 16332 16012 -320 674729 675350 13522 12901 621 959080 886385 -72695 1,3 55,3 548736 245601                                                                                                                                                                                         

7 

Івано-

Франківська 22583 20321 -2262 10188 12137 1949 654684 616265 10613 49032 -38419 461610 324268 -137342 0,5 27 102807 20526                                                                                                                                                                                         

8 Київська 138409 133919 -4490 40748 41415 667 3469414 3529889 73414 12939 60475 2232091 2216755 -15336 0,60 53,5 718781 421768                                                                                                                                                                                         

9 Кіровоградська 14571 11553 -3018 13384 10137 -3247 300878 244953 2060 57985 -55925 225581 175709 -49872 0,7 17,3 100397 26291                                                                                                                                                                                         

10 Львівська 22615 23022 407 16340 17104 764 647400 647385 5670 5685 -15 609882 602282 -7600 0,9 35,2 13494170 37268                                        

12 Миколаївська 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                         

13 Одеська 34918 33346 -1572 15695 15288 -407 1196381 1150642 3899 49638 -45739 631757 703483 71726 0,60 46 156047 99563                                                                                                                                                                                             

14 Полтавська 24193 25232 1039 16803 17075 272 759150 758908 8337 8579 -242 538616 617083 78467 0.8 36,1 17882 16994                                                                                                                                                                                             

15 Рівненська   11992 11248 -744 10999 10248 -751 327756 295705 1723 33774 -32051 288574 268628 -19946 0,9 26,2 48015 121305                                                                                                                                                                                   

16 Сумська 9027 0 -9027 8780 0 -8780 298911 0 0 298911 -298911 178746 0 -178746 0 0,00 0 0                                                                                                                                                                                   

17 Тернопільська 29686 17469 -12217 11251 7485 -3766 604438 366093 13540 251885 -238345 320395 306177 -14218 0.8 41 701438 612968                                                                                                                                                                                   

18 Харківська 85670 88583 2913 45244 45279 35 3529769 3502883 51000 77886 -26886 1511136 18127716 16616580 5,2 400.3 1,3E+07 37268                                        

19 Херсонська 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                 

20 Хмельницька 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                        

21 Черкаська 8396 7772 -624 8344 7669 -675 315211 300021 1421 16611 -15190 131604 154917 23313 0,5 20 62232 0                                                                                                                                                                                   

22 Чернівецька 31326 23992 -7334 15093 8637 -6456 659647 426462 3552 236737 233185 489895 462994 -26901 1,0 49.4 282430 34476                                                                                                                                                                                   

23 Чернігівська 12085 6796 -5289 12085 6796 -5289 338440 212807 239 125872 -125633 233817 134506 -99311 0,63 19,8 10971 0                                                                                                                                                                                   

24 АР Крим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                   

   В С Ь О Г О : 526000 502305 -23695 265502 240246 

-

25256 15337862 14208752 213452 1342562 

-

1129110 9642091 26117979 16475888 1,8 106,6 30433288 2009301                                                                                                                                                                                   

  в т. ч. м. Київ 135778 132839 -2939 39669 40335 666 3375409 3434860 73160 13709 59451 2199884 2186458 -13426 0,6 53,5 628781 421768                                                                                                                                                                                   
 



  
  СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ННМБУ, ОБЛАСНИХ НАУКОВИХ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК Таблиця 3. 

  

  

Назва бібліотеки 

Кількість користувачів    Рух фонду  Видача документів 

О
б

ер
т
а

н
іс

т
ь

 

Ч
и

т
а

н
іс

т
ь

 

К
-с

т
ь

 в
ід

в
ід

у
в

а
н

ь
 

Зверн.   

на веб-

сайт 

Обслужених 

За єдиним 

реєстраційним обліком 

2020 2021 

Н
а

д
ій

ш
л

о
 

В
и

б
у

л
о
 

Ріст  2020 2021 Ріст 2020 2021 Ріст 2020 2021 Ріст   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 

1 ННМБ України 64324 65010 686 10200 10498 298 1628391 1633046 8557 3902 4655 1314492 1386265 71773 0,8 132 227892 297197 

2 Вінницька ОНМБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

3  Волинська -"- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0 0 0 

4 

КЗ 

Дніпропетровська  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Донецька -"- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Житомирська -"-* 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Закарпатського 

ОМІАЦ 1081 1624 543 885 1624 739 106863 102981 263 4145 -3882 15485 14427 -1058 0 8,90 0 0 

8 

КУ Запорізька 

ОНМБ 0  0  0 0  0  0 0  0  0  0  0 0  0  0 0  0 0 0 

9 Івано-Франківська 0 3977 3977 0 3734 3734 220119 180224 375 40270 -39895 0 97064 97064 0,5 26 11412 0 

10 Кіровоградська -"- 5050 5045 -5 4903 4730 -173 98216 96321 481 2376 -1895 100005 100008 3 1,0 21,1 22198 1248 

11 Луганська -"- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 

12 КЗ Львівська -"-* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 

13 Миколаївська -"-* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 

14 Одеська -"-* 2427 1786 -641 751 603 -148 62213 39244 48 23017 -22969 7331 6229 -1102 0,2 10,3 2476 16 

15 Полтавська -"- 4810 5536 726 4475 5026 551 155827 156021 250 56 194 64392 92080 27688 1 18,3 17882 16994 

16 

КЗ Рівненська 

ОНМБ 6043 6064 21 5050 5064 14 142779 140926 1408 3261 -1853 150113 156216 6103 1 30,8 48015 0 

17 Сумська -"- 2756 0 -2756 2509 0 -2509 135924 0 0 135924 -135924 56733 0 

-

56733 0 0 0 0 

18 

КУТОР 

Тернопільська  1604 0 -1604 1248 0 -1248 141259 0 0 141259 -141259 18863 0 

-

18863 0 0 0 0 

19 

КЗ Харківська 

НМБ 

 

14914 13789 

 

-1125 

 

10002 10026 

 

24 

 

1134781 1135487 

 

809 

 

103 

 

706 

 

227947 

 

236622 

 

8675 

 

0 

 

24 37212 0 

20 

КЗ Херсонська 

ОНМБ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Хмельницька -"-* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Черкаська -"- 0 0   0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Чернівецька* -"- 2107 0 -2107 2107 0 -2107 127754 0 0 127754 -127754 42137 0 

-

42137 0 0 0 0 

24 Чернігівська -"- 5000 4500 -500 5000 4500 -500 145518 85393 239 60364 -60125 102153 60945 -41208 0 0,7 13,5 0 

25 НМБ АР Крим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              В С Ь О Г О : 110116 107331 -2785 47130 45805 -1325 4099644 3569643 12430 542431 -530001 2099651 2149856 50205 1 3,70 367101 315455 



                                 НАУКОВІ БІБЛІОТЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ                                                                        Таблиця 4     

  
Наукова 

бібліотека 

Кількість користувачів Рух фонду Видача документів 

О
б

ер
т
а

н
іс

т
ь

 

Ч
и

т
а

н
іс

т
ь

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

в
ід

в
ід

у
- 

в
а

н
ь

 

В
 т

.ч
. 

са
й

т
у
 

Обслужених 
За єдиним реєстрац. 

обліком 2020 

 

2021 

Н
а

д
ій

ш

л
о

 

В
и

б
у

л
о
 

Ріст 2020 

 

2021 Ріст 

2020 2021 Ріст 2020 2021 Ріст     

1 
Буковинського 

ДМУ (Чернівці) 
22200 23992 1792 5967 8637 2670 423211 426462 3552 301 3251 394720 462994 68274 1,1 53,60 282430 34476 

2 

ВНКЗ ЛОР 

"Львів. мед. акад. 

ім. Андрея 

Крупинського" 

1196 1247 51 719 962 243 30208 29430 349 1127 -778 8355 5391 -2964 0,2 6 1247 0 

3 

Вінницького 

НМУ ім. 

М. І. Пирогова 

21387 30586 9199 10798 10489 -309 580302 583182 11768 8888 2880 203241 500395 297154 0,9 47,7 361542 0 

4 
ДЗ "Запорізької 

МАПО МОЗУ" 
3520 3206 -314 1836 1603 -233 103809 102611 286 1484 -1198 63106 57343 -5763 0,6 35,8 67438 62601 

5 

ДЗ "Луганського 

державного 

медичного 

університету" 

(Рубіжне) 

4041 4798 757 1362 1450 88 16072 16502 430 0 430 6890 7270 380 0,4 1,5 4798 0 

6 

Дніпровського 

держ. медичного 

університету 

13874 20662 6788 6347 6487 140 546822 550297 11058 7583 3475 452931 451441 -1490 0,8 69,6 266975 247894 

7 
Донецького НМУ 

(Кропивницький) 
1224 1020 -204 1224 1020 -204 6202 7464 1262 0 1262 6060 5018 -1042 0,7 4,9 35699 25043 

8 
Запорізького 

ДМУ 
33544 36040 2496 14496 14409 -87 570920 572739 13236 11417 1819 895974 829042 -66932 1,4 57,5 481298 183000 

9 

Івано-

Франківського 

НМУ 

19702 13754 -5948 7307 5813 -1494 319291 324007 9528 4812 4716 374969 153777 -221192 0,5 26,5 55587 0 

10 

КВНЗ 

"Житомирського 

мед. ін." 

Житомир. обл. 

ради 

1778 1184 -594 1395 1184 -211 96054 92062 375 4367 -3992 68598 70039 1441 0,8 59 66695 56114 

11 

КЗВО 

"Волинського 

мед. інституту" 

(Луцьк) 

915 907 -8 915 907 -8 29666 28949 97 814 -717 19440 19457 17 0,7 21,5 9643 0 

12 

Львівського 

НМУ ім. Данила 

Галицького 

21875 21920 45 15621 16871 1250 617192 617955 5321 4558 763 601527 600318 -1209 1 35,6 175360 0 

13 

НМУ імені 

О.О.Богомольця 

(Київ) 

26781 21170 -5611 15085 15559 474 664323 681437 17178 64 17114 228363 195712 -32651 0,3 12,6 249589 157751 

14 

Нац. ун-ту охор. 

здор. України ім. 

П.Л.Шупика 

(Київ) 

37160 34250 -2910 4645 4140 -505 168837 169555 718 0 718 148540 137000 -11540 0,80 33,1 0 0 



15 

Національного 

фарм. ун-ту 

(Харків) 

13814 15779 1965 10135 10162 27 547773 538572 4162 13363 -9201 499250 647585 148335 1,2 63,7 349907 41215 

16 Одеського НМУ 27263 26718 -545 10338 10151 -187 847887 847520 3088 3455 -367 515982 560043 44061 0,7 55,2 132517 99563 

17 
Полтавськ. держ. 

мед.ун-ту 
14275 14728 453 7220 7081 -139 405889 406884 5777 4782 995 334407 368494 34087 0,9 52 169944 0 

18 

Тернопільського 

НМУ імені 

І.Я.Горбачевсько

го 

17936 17469 -467 7317 7485 168 359946 366093 13540 7393 6147 261658 306177 44519 0,80 40,9 701438 612968 

19 
Харківського 

НМУ 
16235 18537 2302 7689 8545 856 985524 991613 43895 37806 6089 135253 16619187 16483934 16,8 1945 13366432 37268 

20 
Харківської 

МАПО 
15432 15221 -211 7894 7676 -218 309420 310076 790 134 656 401026 400152 -874 1,3 52,1 127738 0 

21 
Черкаської мед. 

академії 
4918 4792 -126 4866 4689 -177 194623 182889 955 12689 -11734 83371 102378 19007 0,6 21,8 27886 0 

  Всього: Україна 319070 327980 8910 143176 145320 2144 7464025 7846299 147365 125037 22328 5703661 22499213 16795552 1,6 128 16934163 1557893 

  В т. ч. м. Київ 63941 55420 -8521 19730 19699 -31 833160 850992 17896 64 17832 376903 332712 -44191 0,6 22,9 249589 157751 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             БІБЛІОТЕКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ  ІНСТИТУТІВ  НАМН  УКРАЇНИ  ТА  МОЗ УКРАЇНИ                                                              Таблиця 5    

  Бібліотека 

Кількість користувачів Рух фонду Видача документів 
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2021 Ріст 

2020 2021 Ріст 2020 2021 Ріст     

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
ДУ  Ін-т гастроентерології  НАМН 

України  (Дніпропетровськ) 
401 499 98 401 499 98 30655 30741 86 0 86 7728 8636 908 0,3 17,3 2930 

2 
ДУ Ін-т гематології та трансфузіології 

НАМН України  (Київ)*              
0 0 0 0 0 0 32418 32148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

ДУ Ін-т  геронтології 

ім.Д.Ф.Чеботарьова   НАМН України  

-“- 

450 450 0 402 402 0 59269 59252 38 55 -17 1556 10000 8444 0,17 24,9 1800 

4 
ДУ Ін-т громадського здоров'я 

ім.О.М.Марзєєва НАМН України  -"-                             
630 710 80 543 538 -5 47674 47743 69 0 69 2588 2234 -354 0,06 23,5 1125 

5 

Філія Укр. ін-ту досліджень у сфері 

гром. здоров'я   ДУ "ЦГС МОЗ  

України“ 

53 28 -25 53 28 -25 11200 11100 60 160 -100 1261 666 -595 0,06 23,8 466 

6 

ДП  Науковий токсикологічний центр 

ім. академіка Л.І.Медведя МОЗ 

України -“-                         

952 212 -740 212 198 -14 48490 48457 0 33 -33 10980 8420 -2560 0,17 42,5 984 

7 

ДУ Ін-т ендокринології та обміну 

речовин  ім.В.П.Комісаренка НАМН 

України  -“-   

500 500 0 500 500 0 67377 67562 185 0 185 7978 8659 681 0,13 17,3 0 

8 
ННЦ  Ін-т кардіології ім. акад. 

М.Д.Стражеска  НАМН України  -“- 
253 244 -9 253 244 -9 24479 24631 152 0 152 687 779 92 0,03 3,2 517 

9 
ДУ Ін-т  медицини праці  ім. 

Ю.І.Кундієва  НАМН України -“- 
290 270 -20 290 270 -20 58680 59141 461 0 461 9055 6210 -2845 0,11 23 1050 

10 

ДУ  Ін-т нейрохірургії ім. академіка 

А.П.Ромоданова  НАМН України        -

“- 

883 1134 251 787 788 1 82171 82196 383 358 25 23319 26318 2999 0,32 33,4 2570 

11 

ДУ Ін-т  отоларингології ім. проф. 

О.С.Коломійченка  НАМН України    -

“- 

475 735 260 475 471 -4 43819 44923 1104 0 1104 2280 3287 1007 0,07 4,5 735 

12 
ДУ Ін-т педіатрії, акушерства та  

гінекології НАМН України -"- 
285 285 0 285 285 0 32384 32495 111 0 111 760 1889 1129 0,06 6,6 0 

13 
Нац. ін-ту серцево-судинної хірурії ім. 

М.М. Амосова НАМН України -"- 
167 157 -10 167 157 -10 11802 11731 122 193 -71 3967 3994 27 0,34 25,4 704 

14 

ДУ"Ін-т психіатрії, судово-псих. 

експертизи та моніторингу наркотиків 

МОЗ України" 0,25 ставки 

73 60 -13 28 26 -2 4552 4566 14 0 14 150 136 -14 0,03 5,2 60 

15 
ДУ Ін-т травматології та ортопедії 

НАМН України "-" 
805 801 -4 648 633 -15 57799 57909 110 0 110 24450 35120 10670 0,6 55,5 0 

16 ДУ Ін-т урології  НАМН України    -“- 600 0 -600 245 0 -245 45484 45484 0 0 0 33206 0 -33206 0 0 0 



17 

ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г.Яновського 

НАМН України НАМН України" 

302 305 3 302 305 3 40019 40115 435 339 96 11228 10138 -1090 0,25 33,2 2370 

18 
Нац. ін-ту хірургії та трансплантології 

ім. О.О.Шалімова НАМН України                                 
69 71 2 69 71 2 3304 3357 53 0 53 753 3919 3166 1,17 55.2 637 

19 
ДУ  ННЦ  радіаційної   медицини 

НАМН України "-" 
411 449 38 258 302 44 30775 30083 30 722 -692 9806 8410 1396 0,3 27,8 2364 

20 
Українського НДІ промислової 

медицини МОЗ України (Кривий Ріг) 
110 0 -110 110 0 -110 17227 17227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 
ДУ Ін-т патології крові та трансфуз.  

медицини НАМН України  (Львів) 
180 168 -12 183 175 -8 12667 12694 27 0 27 745 670 -75 0,05 3,8 470 

22 
НДІ епідеміології та гігієни  ЛМНУ 

ім.Данила Галицького 
873 894 21 83 58 -25 14192 14268 76 0 76 560 1294 734 0,09 22,3 925 

23 ДУ Ін-т спадкової патології  НАМНУ    0 0 0 0 0 0 21720 21720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 
ДУ Укр. НДІ медичної реабілітації та 

курортології  МОЗ України (Одеса) 
90 78 -12 120 100 -20 30403 30466 74 11 63 2042 2704 662 0,1 27,0 909 

25 

ДУ Ін-т  очних хвороб і тканинної 

терапії ім.В.П.Філатова  НАМН 

України  

419 420 1 419 420 1 50199 50275 76 0 76 1859 2033 174 0,04 4,8 1447 

26 
ДУ Укр. НД протичумний  ін-т  

ім.І.І.Мечникова  МОЗ України  
18 15 -3 18 15 -3 18127 18127 0 0 0 355 300 -55 0,02 20 101 

27 

ДУ Ін-т  проблем   ендокринної 

патології ім. В.Я.Данилевського 

НАМН України (Харків) 

154 160 6 85 89 4 5125 5133 8 0 8 232 240 8 0,05 2,7 160 

28 

ДУ Ін-т загальної та невідкладної 

хірургії  ім.В.Т.Зайцева НАМН 

України     -“-                

638 645 7 590 592 2 29123 29339 443 227 216 17512 16979 -533 0,6 28,7 2594 

29 
ДУ Ін-т  медичної радіології ім. 

С.П.Григор’єва НАМН України     -“- 
422 320 -102 270 200 -70 42396 22933 37 19500 -19463 15233 1012 -14221 0,04 5,1 215 

30 
 ДУ Ін-т мікробіології та імунології 

ім.І.І.Мечникова НАМН України  -“- 
518 506 -12 500 489 -11 54304 54338 34 0 34 20000 15000 -5000 0,28 30,7 8000 

31 
ДУ Ін-т  неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України" 
600 600 0 309 313 4 34530 34580 50 0 50 10530 10706 176 0,31 34,2 1890 

32 
ДУ Ін-т охорони здоров’я дітей і 

підлітків НАМН України   -“- 
285 265 -20 285 265 -20 52636 52718 82 0 82 3258 2807 -451 0,06 10,8 673 

33 
ДУ Ін-т патології хребта та суглобів 

ім. проф.М.І.Ситенка НАМНУ -“- 
610 622 12 401 406 5 40291 40416 125 0 125 32400 32415 15 0,8 79,8 4070 

34 
ДУ Ін-т терапії  ім. Л.Т.Малої  

НАМНУ    
300 300 0 280 275 -5 15560 15635 75 0 75 7000 5500 -1500 0,4 20 7200 

В
сь

о
г
о
 

УКРАЇНА 12816 11903 -913 9571 9114 -457 1170851 1153503 4520 21598 -17078 263478 230475 -30211 0,22 20,7 46966 

В т.ч. м.Київ 7198 6411 -787 5652 5218 -434 701696 702893 3327 2130 1197 144024 130179 -13845 0,18 24,9 15382 

  
*Окремими бібліотеками стат. дані 2020 

року було уточнено і виправлено 
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