


При організації віртуальних книжкових виставок обов'язковим є чітке 
дотримання стандартів представлення традиційних книжкових виставок: 
художнє уявлення книги (зображення обкладинки, розкритої книги, в тому 
числі з можливістю інтерактивного перегортання сторінок, можливість 
прочитати фрагмент тексту і т.д.); бібліографічний опис книги, анотації 
представлених книг. 

Позитивним моментом віртуальних книжкових виставок є можливість 
представити видання, не знімаючи їх з полиці і не обмежуючи час існування 
експозиції. 

Віртуальна виставка мобільна, компактна, змістовна і є актуальним 
провідником у великому потоці інформації. 

Нині на сайті бібліотеки НФаУ (http://pharmlib.kharkiv.edu/) представлено 
8 виставок. Особливу увагу хочеться звернути на такі з них: «Народна 
медицина та нетрадиційні методи лікування»; «Україна - незалежна суверенна 
держава»; «Жінки-вчені : розум, талант, працелюбність»; «ВІЛ/СНІД. Знати, 
щоб жити!». 

Виставкова діяльність бібліотек була і залишається важливою складовою 
бібліотечного обслуговування. Традиційні та віртуальні книжкові виставки є 
ефективною формою розкриття та популяризації фондів, а також інструментом 
залучення користувачів до бібліотеки та засобом створення її позитивного 
іміджу. 

Киричок І. В., заступник директора Наукової бібліотеки ХНМУ 
МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ У ФОКУСІ ІНФОРМАЦІЙНО-
БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 
БІБЛІОТЕКИ 

Медична освіта має свої особливості - вона є складним і багатоетапним 
процесом, включаючи довузівську, університетську і безперервну 
післядипломну освіту. Все це повинно забезпечувати спадкоємність між 
етапами і формами освіти, адже "всі лікарі приречені на довічне навчання" 
(Декларація з медичної освіти, жовтень в 1987 p., Мадрид). 

У складі Харківського національного медичного університету (ХНМУ) 65 
кафедр, 7 факультетів (в т.ч. післядипломної освіти), інтернатура, магістратура, 
клінічна ординатура, аспірантура, докторантура. Активно впроваджуючи 
принципи кредитно-модульної системи в освітній процес, ХНМУ сприяє 
спадкоємності у безперервному навчанні, інтеграції медичної освіти в науку і 
практику, підвищуючи значущість та якість підготовки лікарів, педагогів та 
наукових кадрів. 

Значну роль в інформаційному супроводі цієї діяльності виконує Наукова 
бібліотека (НБ), регулярно забезпечуючи користувачів інформацією про нові 
досягнення в галузі медицини, винаходах, наукових дослідженнях, 
пріоритетних напрямках та інноваціях в освітньому процесі. 
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Стрімкий прогрес медицини сьогодні обумовлює швидке збільшення 
інформаційного потоку в цій галузі. А отже, у вченого-медика виникають 
проблеми, пов'язані з необхідністю підтримувати належний рівень професійної 
кваліфікації, зокрема вибір найкращих та оригінальніших публікацій з 
величезного потоку документів, який фізично неможливо опрацювати, 
отримання доступу до необхідних книг, журналів, електронних баз даних тощо. 

Швидке реагування на зміни у сфері освіти і нові інформаційні вимоги 
читацького контингенту навчального закладу призвели до активних змін форм і 
методів інформаційно-бібліотечного обслуговування і діяльності бібліотеки в 
цілому. З метою сприяння підвищенню якості підготовки науково-педагогічних 
кадрів і ознайомлення їх з можливостями пошуку наукової інформації НБ 
ХНМУ запровадила в практику роботи семінари молодих вчених, які згодом 
увійшли до плану ППК працівників бібліотек ВНЗ методичного об'єднання 
Харківської зони та проводяться в рамках роботи секції НМБК МОН України з 
бібліографічного та інформаційного забезпечення читацького попиту - як 
масовий захід з інформаційного обслуговування окремих категорій 
користувачів. 

За період 2006-2010 pp. НБ організувала і провела 8 семінарів-презентацій 
за темами: «Можливості доступу до електронних ресурсів у бібліотеці ХДМУ», 
«Технологія патентно-інформаційних досліджень», «Інформаційне 
забезпечення навчального процесу англомовних студентів», «Надійні 
інформаційні ресурси для медичної науки», «Стоматологія: інформаційні 
ресурси», «Інформаційно-бібліотечне супроводження наукових досліджень», 
«Інформаційно-бібліотечний супровід наукових досліджень медико-
профілактичного напрямку», «Ресурси бібліотеки університету на допомогу 
молодому науковцю». Співробітники бібліотеки готують доповіді з 
мультимедійним супроводом: про медичні електронні ресурси, які створює 
бібліотека університету, а також інші українські та російські медичні 
електронні ресурси, представляють англомовні БД з медицини і можливості 
доступу до них, знайомлять з технологією патентного пошуку. У роботі 
семінарів беруть участь проректор з наукової роботи, керівник Служби 
інтелектуальної власності ХНМУ, завідувачі кафедр, доценти, аспіранти та 
асистенти, магістранти, лікарі-інтерни, студенти-члени СНТ, також гості -
Генеральний директор Асоціації «Інформатіо-консорціум», професор 
Харківського національного економічного університету, співробітник ЦНБ ХНУ 
ім. В.Н. Каразіна та інші. Викладачі ХНМУ виступають з презентаціями своїх 
книг; семінари проходять в рамках Днів інформації і виставок нових 
надходжень. В рамках семінару учасники мають можливість ознайомитися з 
новою літературою з організації науково-дослідної роботи, в бібліотеці 
організовано постійно діючу виставку «На допомогу науковцю». У роботі 
семінару для молодих вчених-стоматологів вперше брали участь співробітники 
вузівських бібліотек Харкова з метою обміну досвідом. Всього за цей період в 
семінарах взяли участь майже 300 учасників. У 2011 році плануємо провести 
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семінар для молодих вчених, що займаються фундаментальними науками, та 
для науковців терапевтичного профілю. 

Семінари молодих вчених проводяться двічі на рік, один з них 
спеціалізований, другий - загальної тематики для ознайомлення і пропаганди 
інформаційних ресурсів НБ. Фахівцями бібліотеки розроблено типовий 
сценарій проведення семінару-презентації. Такі заходи дають можливість 
дослідникові-медику розширювати знання про світові наукові досягнення, 
електронні ресурси та інформаційні можливості НБ ХНМУ, а також сприяють 
активній співпраці бібліотеки і користувачів у забезпеченні останніх сучасною 
світовою науковою інформацією. 

Організація і проведення таких заходів із залученням до участі провідних 
учених нашого університету, інших вузів Харкова, фахівців бібліотечної справи 
та інформаційних систем робить семінари змістовними, різносторонніми і 
авторитетними. Стало очевидним - участь молодих науковців у подібних 
заходах розширює кругозір, надає нові інструменти та ідеї для подальшої 
роботи, намічаються шляхи практичної реалізації наукових знань, сфери їх 
застосування. 

Карпенко С. В. зав. отделом научной информационно-библиографической 
деятельности Научной библиотеки УИПА 
О НОВОЙ ФОРМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ УИПА 

В информационном поле вуза библиотека занимает место посредника 
между информационными ресурсами и потребителями информации. Отбирая, 
систематизируя, сохраняя из огромного информационного массива все 
наиболее ценное предлагает потребителям. 

С целью полноценного обеспечения профессиональных потребностей 
ученых и практиков образовательной отрасли в 2010 г. Научной библиотекой 
УИПА создан отраслевой ресурс по проблемам инженерно-педагогического 
образования. 

На сайте библиотеки в разделе «Фахівцеві з професійної освіти» 
представлена информация по направлениям: 

- научная периодика Украины по вопросам педагогики и психологии; 
- сборник научных трудов «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» (полные 
тексты); 

- отраслевая реферативная БД ГНПБ им. В. А. Сухомлинского; 
- библиографическая продукция библиотеки - ресурс собственной 

генерации, содержащий вторичную библиографическую информацию по 
вопросам педагогики и психологии; 

- профессионально-техническое образование - полные тексты 
нормативно-правовых документов, библиографических ресурсов и Web-
ресурсов. 
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