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БІБЛІОТЕКА ТА ОСВІТНІ ОНЛАЙН-РЕСУРСИ — НА ПІДТРИМКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Пандемічні виклики 2020 року 
швидко перевели університетську 
спільноту на дистанційний фор-
мат навчання, роботи, спілку-
вання. Інтернет-технології зроби-
ли для нас традиційними різно-
манітні онлайн-заходи (лекції, на-
ради, конференції, вебінари, круг-
лі столи тощо). З огляду на склад-
ну епідемічну ситуацію щодо 
COVID-19 та перехід вишів на ди-
станційну форму навчання, гостро 
постало питання забезпечення 
здобувачів вищої освіти та викла-
дачів Харківського національного 
медичного університету (ХНМУ) 
електронними освітніми інфор-
маційними ресурсами.  

Наукова бібліотека ХНМУ гене-
рує власні і активно вивчає мож-
ливості надання доступу до відда-
лених інформаційних ресурсів. 
Навесні 2020 року результатом 
перемовин з фахівцями компанії 
ABE-IPS (Польща), які є дистри-
б’юторами корпорації McGraw-
Hill (США), стало надання ХНМУ 
доступу до освітньої платформи 
Access Medicine за ІР-адресами 
університету та з можливостями 
віддаленого доступу за логіном і 
паролем (протягом квітня-
травня). 

Access Medicine представляє 
собою інтерактивну платформу 
для вирішення широкого спектра 
завдань підготовки й підвищення 
кваліфікації фахівців у галузі ме-
дицини. Пропонує різноманітні 
типи ресурсів, необхідних як для 
здобувачів освіти різних рівнів 

(студентів, інтернів, клінічних ор-
динаторів), так і для викладачів і 
керівників практики, в тому числі 
цифрові копії всесвітньовідомих 
видань, таких як Harrison’s Pranci-
ples of Internal Medicine, Fitzpat-
rick’s Dermatology, Sherris Medical 
Microbiology, Smith&Tanagho’s 
General Urology та ін.  

Access Medicine забезпечує сту-
дентів-медиків інструментами, 
необхідними для досягнення 
успіху в базових та поглиблених 
дослідженнях, клінічному нав-
чанні та підготовці до іспитів. За 
допомогою інтерактивного змісту, 
самооцінки та провідних медич-
них текстів молоді лікарі, практи-
куючі медичні сестри та помічни-
ки лікарів зможуть покращити 
процес прийняття рішень під час 
лікування пацієнтів, практикуючі 
лікарі та консультанти мають 

можливість поглибити свої 
медичні знання для забезпечення 
найкращих результатів для 
пацієнтів. Ресурси охоплюють 
увесь спектр предметів, що 
викладають в медичних вишах – з 
першого року навчання до орди-
натури та клінічної практики. 
Підтримує різні підходи до нав-
чання в області медичної освіти: 
традиційні, інтегровані, індивіду-
альні, проблемні, перевернуті 
класи. 

Цифрова платформа McGraw 
Hill Medical забезпечує необме-
жений доступ до контенту вели-
кої бібліотеки, включаючи тексти, 
кейси, мультимедіа (опитування 
пацієнта, кабінет аускультації, 
фізичний огляд, процедурні відео 
тощо), питання й відповіді та ба-
гато іншого. Авторитетні, надійні і 
постійно оновлювані онлайн-

Ірина Киричок 

Access Medicine 



рішення підтримують студентів-
медиків, резидентів, викладачів і 
лікарів загальної та спеціальної 
медицини. 

В нашому університеті ресурси 
Access Medicine стали затребува-
ними. За статистикою, наданою 
компанією, за період з 8 квітня по 
30 травня 2020 року представни-
ками ХНМУ було виконано 5 514 
звернень до цих ресурсів. Тому в 
новому 2020/2021 навчальному 
році 21 жовтня фахівці нашої 
бібліотеки знов зустрілися на он-
лайн-нараді зі співробітниками 
компанії ABE-IPS – Aleksandra 
Starzyk, Yuan Bock, Olga Dryn та 
представниками бібліотек медич-

них вишів України і звернулися з 
пропозицією поновити тріал-
доступ до Access Medicine.  

29 жовтня відбулася онлайн-
презентація цього інтернет-
ресурсу для академічної спільноти 
ХНМУ, Одеського НМУ та Медич-
ного інституту Сумського ДУ, яка 
об’єднала 76 учасників. Учасни-
кам детально продемонстрували 
складові освітньої платформи 
(навчальну літературу, аудіо- та 
відеоматеріали, кейси, довідники 
симптомів і захворювань, створен-
ня тематичних папок у власних 
профілях тощо), зазначили, що 
платформа постійно оновлюється 
(навіть вже є видання 2021 року), 

має ресурси з перекладом різни-
ми мовами.  

Ресурси Access Medicine до-
ступні учасникам освітнього про-
цесу нашого університету з 22 жо-
втня до 26 листопада 2020 року. 
Ми впевнені, що всі слухачі он-
лайн-презентації, більшість з яких 
– студенти і викладачі ХНМУ, 
оцінили широкі можливості цієї 
платформи і користуватимуться з 
максимальною користю. А Науко-
ва бібліотека продовжує пошук 
можливостей для дистанційної 
інформаційної підтримки освіт-
нього і наукового процесів універ-
ситету. 
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Онлайн-нарада з фахівцями компанії ABE-IPS 

Онлайн-презентація Access Medicine 



НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХНМУ У СПРИЯННІ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

21 жовтня – Міжнародний день  
академічної доброчесності 

21 жовтня світова спільнота 
відзначає Міжнародний день 
академічної доброчесності, і цьо-
го року Україна вперше долучи-
лася до різних ініціатив його свят-
кування.  

У даному контексті особливого 
значення набуває своєчасне ін-
формування здобувачів освіти 
усіх рівнів, науковців і адміністра-
ції університетів щодо правил та 
чеснот академічної доброчесно-
сті й прозорості. 

Для Наукової бібліотеки ХНМУ 
просування ідей академічної до-
брочесності з акцентом на твор-
чість і самостійність є одним з 
традиційних напрямів діяльності, 
що зазвичай здійснюється в ме-
жах інформаційної підтримки на-
уково-освітнього процесу.  

Основну увагу акцентуємо на 
використанні надійних і автори-
тетних ресурсів, відповідальному 
підході до публікації науково-
дослідних робіт, формуванні на-
вичок роботи з джерелами, попе-

редженні проявів неправомірних 
інтелектуальних запозичень то-
що.  

Накопичено значний повно-
текстовий ресурс щодо дотри-
мання принципів академічної до-
брочесності, впровадження світо-
вих стандартів академічного пись-
ма та культури публікацій, просу-
вання практик запобігання плагі-
ату. Зокрема, з 2016 року НБ 
ХНМУ є куратором тематичного 
блоку з цих питань в межах про-
єкту Української бібліотечної асо-
ціації «БібліоСинергія: підтрим-
ка наукових досліджень» http://
bibliosynergy.ula.org.ua/ .  

Посилання на корисні джере-
ла представлені також в системі 
дистанційної освіти ХНМУ на пла-
тформі Moodle та на сайті НБ 
ХНМУ, де відкрито рубрику 
«Academic Integrity». 

Як інформаційний осередок 
університету бібліотека постійно 
вивчає інформаційні потреби і 
проводить роботу з підвищення 

інформаційної компетентності 
студентів, молодих науковців, 
професорсько-викладацького скла-
ду: надає індивідуальні й групові 
консультації, готує інформаційні 
буклети, слайд-лекції та навчаль-
но-методичні видання, прово-
дить семінари-презентації, тре-
нінги та майстер-класи, надає ма-
теріали до публікації в періодич-
них виданнях університету, вико-
ристовує мультимедіа- та web-
технології.  

В комплексі заходів вже тра-
диційним став щорічний цикл 
методичних семінарів для здобу-
вачів освіти усіх рівнів, виклада-
чів та науковців. Змішаний фор-
мат навчання 2020/2021 навчаль-
ного року зумовив проведення 
низки спеціальних заходів з вико-
ристанням дистанційних техно-
логій. Так, на платформі ZOOM 
проведено три методичні вебіна-
ри, які зібрали понад 230 учасни-
ків.  

 

Тетяна Павленко 

Вебінар  
«Академічна доброчесність як складова бренду науковця» 
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12 жовтня на вебінарі 
«Інструменти ідентифікації на-
уковців» ми розповідали про уп-
равління персональними автор-
ськими профілями у Google 
Scholar, Publons, Scopus, ORCID. 
Міжнародний день академічної 
доброчесності 21 жовтня ми від-
значили вебінаром «Академічна 
доброчесність як складова брен-
ду науковця», де обговорювали 
питання щодо запобігання плагіа-
ту та публікації у псевдонаукових   
журналах, антиплагіат-стратегію 
ХНМУ, порівняли системи пере-

вірки робіт на текстові запозичен-
ня за допомогою інструментів 
StrikePlagiarism (Польща) та 
Unicheck (Україна). 28 жовтня від-
бувся вебінар «Системи управ-
ління бібліографічною інформа-
цією», на якому розглянули мож-
ливості систем на прикладі ме-
неджера цитувань Mendeley.  

Карантинні обмеження не стали 
на заваді і просвітницькій роботи з 
першокурсниками щодо підви-
щення рівня їх інформаційної куль-
тури. У вересні цього року для них 
підготовлено дві відео-лекції 

в рамках курсу кафедри філософії 
«Основи академічної доброчес-
ності». Основну увагу було приді-
лено складовим «кодексу честі» у 
навчанні, формуванню стійких на-
вичок самостійної роботи з акцен-
том на творчість, правилам роботи 
з джерелами інформації та попе-
редженню нечесних практик. 

Отже, Наукова бібліотека є важ-
ливою ланкою у підтримці акаде-
мічної доброчесності, сприянні та 
поширенні засад чесного науково-
освітнього процесу. Тож робота 
бібліотеки у цьому напрямі триває. 
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Євген Григорович Дубенко — 
видатний вчений-невропатолог 
народився в Полтавській області 
у родині сільських інтелігентів: 
батько — ветеринарний лікар,  
мати — вчителька. Після закінчен-
ня з відзнакою Харківського ме-
дичного інституту вступає до клі-
нічної ординатури на кафедрі нер-
вових хвороб (1954). У 1960 році 
Євген Григорович захищає канди-
датську дисертацію на тему 
«К вопросу об артериальном   
давлении в различных сосудистых 
областях при поражении нервной 
системы на разных уровнях», 
у 1969 році — докторську на       
тему «Ранние и начальные дви-
гательные нарушения при цере-
бральном атеросклерозе» [1]. 
З 1970 року — професор, згодом 
очолює кафедру нервових хвороб 
Харківського державного медич-
ного університету (1971-2002).  
Наукову діяльність Є. Г. Дубенка 
відзначає широта наукових інте-
ресів, фундаментальність, глиби-
на та сучасний рівень досліджень. 

Євген Григорович — один               
з основоположників вчення про 
судинну патологію мозку та          
профілактичну ангіоневрологію. 
У 1993 році Указом Президента 
України за цикл праць «Початкові 
та зворотні форми порушень моз-
кового кровообігу. Розробка 
і впровадження у практику нових 
методів профілактики, діагности-
ки, лікування та реабілітації 

в Україні» Є. Г. Дубенку присудже-
но Державну премію України 
в галузі науки і техніки [2]. Про-
фесор створив нові напрямки 
в клінічній неврології, удоскона-
лив класичні неврологічні досяг-
нення вітчизняної та закордонної 
неврологічної школи. До них на-
лежить соматоневрологія, зокре-
ма, розділ нейроендокринології. 
Так, вперше в Україні він описав 
неврологічні симптоми гіпотеріо-
зу, гормональних спонділопатій. 
Деякі координаційні синкінезії, які 
є ознакою ураження центрально-
го рухового нейрона, носять ім’я 
професора — «стопно-розгинальна 
синкінезія Дубенка» (розгинання 
стопи під час підняття іншої пря-
мої ноги вгору у положенні на 
спині), «пальпебро-лінгвальна 
синкінезія Дубенка» (симптом, 
при якому висунутий язик ру-
хається у бік зажмуреного ока), 
«лінгво-мандибулярна синкінезія 
Дубенка» (симптом, при якому 
нижня щелепа мимоволі рухаєть-
ся у бік повернутого язика) [3]. 

Професору належить понад 
300 наукових праць, під його 
керівництвом підготовлено 6 док-
торських та 43 кандидатські 
дисертації. Більше 30 років Євген 
Григорович очолював Харківське 
обласне товариство неврологів, 
обирався членом президії Україн-
ського товариства неврологів та 
психіатрів.  

 

Є.Г. Дубенко — академік Між-
народної академії комп’ютерних 
наук та систем, Академії наук ви-
щої школи по відділенню фунда-
ментальних проблем медицини. 

Харків медичний 

Євген Григорович Дубенко  

Євген Григорович Дубенко 
(1929-2020)  

Світлана Кравченко Лариса Скрипченко 

Використані джерела: 

1.  Дубенко Євген Григоро-
вич / І. А. Григорова, О. Г. Морозова, 
В. І. Сало [та ін.] // Вчені Харківського дер-
жавного медичного університету 1805-
2005 / за редакцією академіка 
А. Я. Циганенка. – Харків, 2003. – С. 324-325. 

2.  60 лет в клинической неврологии о 
научной, педагогической, врачебной и об-
щественной деятельности заслуженного 
деятеля науки и техники Украины лауреата 
Государственной премии Украины, доктора 
медицинских наук, профессора 
Е. Г. Дубенко // Міжнародний невро-
логічний журнал. − 2015. − № 4. − С. 141–
142. 

3.  Нервові хвороби / відповідальний ре-
дактор : С. М. Віничук, Є. Г. Дубенко. − Київ : 
Здоров’я, 2001. – 696 c. – [С. 52]. 



(відповідальний редактор) 

(головний редактор) 

ЗАПРОШУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЬ З ВИСТАВКАМИ: 

«О рідне слово, хто без тебе я?»  
(до Дня української мови та писемності) – з 9 жовтня 

 
«Події, що змінили долю України»  

(до Дня Гідності та Свободи) – з 21 жовтня 
 

    Віртуальні виставки: 
 

Виставка одного журналу – «Київ» – з 27 жовтня 

 
«Лашкевич Валеріан Григорович (19.11.1835 – 17.06.1888)» – до 185 років  

з дня народження доктора медицини, професора, завідувача кафедри факультетської  
терапії медичного факультету Харківського університету (1869 – 1888) 

 

З цими та іншими віртуальними виставками пропонуємо ознайомитися на сайті НБ ХНМУ 

http://libr.knmu.edu.ua/ 
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Контакти: 

м. Харків, 

пр. Науки, 4 

тел. (057)7077209 

моб. (097)9937709 

e-mail: biblio-t@ukr.net 

Редакційна колегія:  

Киричок І.В. 

Русанова О.А.  

Кустова К.М. 

Гаєва Н.Д. 

 

Вітаємо співробітників Наукової бібліотеки   
з ювілеєм та днем народження 

у жовтні! 

Бiблiотерапевт 2020 № 10(73) 

Кустову Катерину! Озеркіну Ольгу! 

Скрипченко Ларису! 

 

http://libr.knmu.edu.ua/

