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Запрошення до онлайн-участі у 

щорічній конференції медичних 

бібліотек Польщі я отримала ще 

навесні — і це було несподівано 

для мене, тим більше в наших  

реаліях. Проте одразу зрозуміла, 

що писатиму про діяльність нашої 

бібліотеки під час воєнного стану. 

Але спочатку необхідно було на-

писати тези доповіді та узгодити 

тематику виступу на відповідність 

тим питанням, які заплановані 

для розгляду на конференції.  

Написання тез і підготовка са-

мої доповіді були ще одним ви-

пробуванням у прифронтовому 

Харкові, який з перших днів ро-

сійської воєнної агресії проти 

України перебував під постійни-

ми ворожими артилерійськими і 

ракетними обстрілами — доводи-

лось забирати ноутбук у підвал і 

там працювати, не відволікаю-

чись на вибухи. Так я ще ніколи 

не готувалась до виступу на кон-

ференції! Отже, тези погоджені, 

доповідь написана, презентація 

підготовлена, репетиція онлайн-

підключення пройдена успішно… 

5 вересня 2022 у Вроцлаві 

(Польща) розпочала свою дводен-

ну роботу щорічна конференція 

медичних бібліотек — XXXIX Kon-

ferencja Problemowa Bibliotek 

Medycznych we Wroczlawiu, тема 

2022 року: «Відкрита наука — 

ефективна співпраця — динаміч-

ний розвиток». Україну представ-

ляли 4 учасника — з Національної 

наукової медичної бібліотеки 

України (ННМБУ), бібліотек Вінни-

цького національного медичного 

університету (ВНМУ) та Харківсь-

кого національного медичного 

університету (ХНМУ). 

Протягом 5-6 вересня запла-

новано 3 сесії: сесія І «Медичні 

бібліотеки в умовах відкритої нау-

ки, сталого розвитку, консолідації 

університетів», сесія ІІ «Удоско-

налення інформаційно-бібліо-

графічного практикуму медичних 

бібліотек у зв’язку з розвитком 

технологій та інформаційних сис-

тем», сесія ІІІ «Діяльність медич-

них бібліотек України в період  

воєнного стану».  

Виступи учасників з України, і 

мій в тому числі, віднесено до  

сесії ІІІ, яка запланована на 6 ве-

Конференція медичних бібліотек у Вроцлаві:  
участь з прифронтового Харкова 

Автори: Автор: Ірина Киричок 
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ресня. Напередодні вночі — знову 

ракетний обстріл Харкова, один з 

вибухів метрів за 200 від будин-

ку. Здавалось, сколихнуло й стіни, 

одразу знеструмлено район… 

Зранку електроживлення ще не 

відновлено, поспіхом збиралась 

на роботу, дорогою бачу наслідки 

нічного «прильоту» — всюди роз-

кидані шматки землі і дерев,    

покрівель і утеплювачів з піно-

пласту… повністю зруйнований 

дім, вкрадене ще одне життя…  

В метро намагаюсь внутріш-

ньо зібратись і налаштуватись на 

конференцію, аби гідно виступи-

ти. Уже в бібліотеці, налаштовую-

чи ноутбук для виступу, неочікува-

но всі почули сильні вибухи — 

знов серія ракетних ударів і дуже 

близько (як пізніше з’ясувалось — 

метрів за 500 від нашого універ-

ситету), швидко ховаємось в ук-

риття, читаємо повідомлення в 

телеграм-каналах і чекаємо на 

відбій повітряної тривоги. Я пос-

тійно поглядала на годинники і 

хвилювалась, що не зможу приєд-

натись до відеоконференції…   

Нарешті відбій, можна вийти з 

укриття, швидко підключаюсь до 

конференції… встигла! 

Сесію ІІІ «Діяльність медичних 

бібліотек України в період воєн-

ного стану» від імені бібліотек 

України відкрила привітанням 

Тетяна Остапенко, в.о. Генераль-

ного директора ННМБУ, а далі — її 

доповідь «Роль Національної нау-

кової медичної бібліотеки України 

в інформаційному забезпеченні 

військових лікарів в умовах вій-

ни».  

Наступна доповідь — моя, пре-

зентую досвід нашої бібліотеки 

щодо організації роботи у не-

визначених реаліях пандемії ко-

ронавірусу та війни в умовах при-

фронтового Харкова у доповіді 

«Наукова бібліотека Харківського 

національного медичного універ-

ситету у подоланні викликів пан-

демії COVID-19 та воєнного ста-

ну». Під час виступу ледве стри-

мую емоції, особливо коли розпо-

відаю про наші теперішні робочі 

будні… Польські та німецькі колеги 

були вражені стійкістю українсь-

кого народу, зокрема бібліотека-

рів, які в умовах війни, під обстрі-

лами змогли зібратися з силами і 

організувати робочий процес для 

підтримки навчальної та наукової 

діяльності університету, а також 

висловили підтримку українцям і 

побажали скорішого закінчення 

війни й витримки у ці надважкі 

часи. 

Так, ми, безумовно, витримає-

мо і переможемо, наш народ не 

залякати і не зламати тяжкими 

випробуваннями у прагненні до 

свободи й незалежності, адже 

ми — з Харкова, ми — з України! 

Бiблiотерапевт 2022 № 09-11 (96-98) 
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Щороку 30 вересня ми святку-

ємо Всеукраїнський день бібліо-

тек. І це свято не тільки для бібліо-

текарів, а й всіх шанувальників 

Книги, Читання, Бібліотеки! Нау-

кова бібліотека ХНМУ традиційно 

відзначала це свято Днем відкри-

тих дверей для всіх, хто бажав 

ближче познайомитись з різнома-

нітними напрямами її роботи, ор-

ганізовувала екскурсії до книгос-

ховища, книжкові виставки, вікто-

рини, майстер-класи, інсталяції 

для фотосесій та багато іншого.  

У 2022 році цей день колектив 

бібліотеки відзначив не так, як 

завжди. І причина тому — російсь-

ка воєнна агресія. Через бойові 

дії в Харківській області, постійні 

обстріли самого міста частина 

колективу евакуювалась у різні 

куточки України і зарубіжжя. Про-

те навіть війна не завадила ко-

лективу університетської бібліоте-

ки зібратися і відзначити профе-

сійне свято в онлайн-форматі!  

Щирі слова вітання проректо-

ра з наукової роботи проф. Вале-

рія М’ясоєдова стали справж-

ньою підтримкою для всіх праців-

ників бібліотеки! Своїх колег віта-

ли директорка Ірина Киричок, її 

заступниці — Тетяна Павленко з 

презентацією «Змінюватись, але 

не зраджувати! або З любов’ю до 

Бібліотеки», Оксана Красюкова, 

Оксана Нєговєлова, учений сек-

ретар Наталя Гаєва, завідувачі 

відділів — Тетяна Костюкевич, Ок-

сана Русанова, Тетяна Бєлякова 

та інші працівники. На завершен-

ня зустрічі — відео з фотоісторія-

ми про те як колектив бібліотеки 

відзначав цей день екскурсіями 

по Харківщині та іншим областям 

нашої країни, знайомився з її іс-

торією та культурною спадщиною.  

Бібліотека традиціям не змі-

нює, змінила лише формат! На її 

сайті та сторінках у соціальних 

мережах представлено відео 

(https://www.youtube.com/watch?

v=h_z_icP7NC0) з теплими фото-

спогадами про святкування Все-

українського дня бібліотек разом 

з читачами. Далі обов’язково   

буде! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h_z_icP7NC0&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Місто-герой Харків вже протя-

гом восьми місяців живе під регу-

лярними обстрілами з боку росій-

ських військ. Але, незважаючи на 

всю небезпеку, місто продовжує 

жити та працювати, з кожним 

днем наближаючи нашу перемо-

гу. Харківський національний ме-

дичний університет, перебуваючи 

в неймовірно складних умовах, 

зумів відновити навчальний та 

робочий процеси в найкоротший 

термін, а влітку вже почалась під-

готовка до нового навчального 

року. Наразі навчальний процес 

в університеті проходить у дистан-

ційному форматі і розпочався він 

з 1 вересня для студентів 2-6 кур-

сів та з 12 вересня для першого 

курсу. 

Наукова бібліотека як структур-

ний підрозділ університету опера-

тивно відреагувала на зміни та 

виклики воєнного часу. На сьо-

годнішній день бібліотека працює 

в змішаному форматі, забезпечу-

ючи виконання основних на-

прямів своєї діяльності: обслуго-

вування користувачів, робота з 

фондом та е-ресурсами, інформа-

ційна підтримки освітнього та  

наукового процесів університету, 

надання консультативної допомо-

ги академічній спільноті.  

В тісній співпраці з деканата-

ми факультетів та іншими струк-

турними підрозділами університе-

ту, вже традиційно, як і у минулі 

мирні часи, колектив бібліотеки 

розпочав підготовку до нового 

навчального року та книговидачі. 

На жаль, цього року, врахову-   

ючи складні умови та небезпе-         

ку в нашому регіоні, процес набо-

ру першокурсників відбувся ли-

ше серед вітчизняних студен-                   

тів.  

В процесі підготовки до книго-

видачі були сформовані більше 

200 комплектів підручників, зроб-

лені читацькі формуляри та чи-

тацькі квитки для першокурсни-

ків. Вже з серпня студенти молод-

Незламний Харків, незламні Ми! 

Тетяна Бабак Автори: Оксана Красюкова 
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ших та старших курсів мали змогу 

отримати потрібні для навчання 

підручники. Паралельно з підго-

товкою до книговидачі продовжу-

вали працювати із заборгованіс-

тю літератури, ходили на пошту за 

посилками з книгами, які повер-

тали нам користувачі, надавали 

консультації онлайн. Загалом за 

серпень-вересень Наукова бібліо-

тека ХНМУ обслугувала близько 

400 користувачів, серед них май-

же 100 студентів першого курсу. 

Кількість виданих підручників 

склала понад 1,5 тисячі примір-

ників, також співробітники пропо-

нували скористатися електронни-

ми ресурсами, до яких бібліотека 

організовує доступ: Репозита-    

рій ХНМУ, фахово-орієнтований     

е-контент, сайт Наукової бібліо-

теки, міжнародні освітні онлайн 

платформи від компаній McGraw-

Hill, Elsevier тощо. Авжеж, ці по-

казники суттєво відрізняються від 

минулорічних, адже велика кіль-

кість і студентів, і співробітників 

знаходяться зараз не в Харкові, 

а деякі навіть і не в Україні. Тож ті 

результати, яких ми змогли досяг-

ти, навіть у такі складні часи, 

є свідченням наполегливості,   

незламності та віри у нашу Пере-

могу. Попри складні умови при-

фронтового Харкова, в яких спів-

робітникам бібліотеки довелось 

працювати, а це і постійні триво-

ги, і гучні вибухи, через які дово-

дилось чекати відбій повітряної 

тривоги у книгосховищі за трьома 

стінами, видача навчальної літе-

ратури відбувалась у дружній та 

теплій атмосфері, злагоджено, у 

підтримці одне одного. Студенти 

не приховували свого здивування 

та захоплення від того, що бібліо-

тека продовжує працювати, а 

співробітники — щирої радості від 

довгоочікуваної зустрічі з користу-

вачами! Іноді, не стримуючи сліз, 

ми ділилися спогадами та відчут-

тями, які довелося пережити, та 

бажали одне одному тихого дня 

і скорішого миру, з непохитною 

вірою, що зовсім скоро зустріне-

мось знов. 

Наукова бібліотека продовжує 

працювати, як і мільйони людей 

у нашій країні. Кожен на своєму 

фронті робить усе можливе, аби 

наша Перемога настала як най-

швидше. І ми віримо, що вже  

зовсім скоро ми усі — і студенти, 

і співробітники — зможемо поба-

читись у стінах рідного універси-

тету!  

Бiблiотерапевт 2022 № 09-11 (96-98) 
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Воєнний стан — той винятко-

вий виклик, з яким ми до цього 

не стикалися, і надзвичайний   

досвід, який доводиться опанову-

вати разом. Війна торкнулася всіх 

і неочікувано змінила наше буття, 

загостривши багато питань. 

Кожен з нас опинився в тому 

місці і в тому статусі, які є резуль-

татом власного вибору в залеж-

ності від особистих обставин — 

в Україні чи за її межами. Жоден 

з цих статусів не є хорошим чи 

поганим сам по собі. Все зале-

жить від того, як ми до цього ста-

вимось, чого прагнемо і як вико-

ристовуємо свій потенціал — час, 

сили, хист… 

Найкраще рішення в цих нети-

пових умовах життя і роботи під 

гаслом незламності — адекватно 

оцінити ситуацію і сфокусуватися 

на нових можливостях, в тому  

числі — для самоосвіти, особистіс-

ного розвитку, розширення кола 

компетентностей.  

Саме так вважають директор 

Наукової бібліотеки Ірина Кири-

чок та заступник директора з ін-

формаційних технологій Тетяна 

Павленко. Щоб залишатися ефек-

тивними і затребуваними відпо-

відно до нових реалій, керівники 

бібліотеки протягом першого пів-

року з початку війни відвідали 

спеціальні заходи з удосконален-

ня й поглиблення своїх фахових 

знань, вмінь, навичок. 

Так, у липні Ірина Киричок як 

учасник команди керівників 

ХНМУ взяла участь в індивідуаль-

ному тренінгу для представників 

пілотних ЗВО «Криза як можли-

вість. Стратегувати чи латати ді-

ри?» від україно-швейцарського 

проєкту «Розвиток медичної осві-

ти». Досвідчені тренери Матвій 

Хренов і Михайло Винницький 

допомагали освітянам зосереджу-

ватись на цінностях, усвідомлю-

вати наявні проблеми, шукати 

відповіді під час прийняття       

рішень, аналізувати виклики й 

трансформувати їх у подальші  

можливості для побудови реаліс-

тичної стратегії конкретного ме-

дичного вишу. Спікери, зокрема, 

представили кілька принципово 

нових підходів щодо розвитку уні-

верситету, надали оцінку діяль-

ності керівника чи організації з 

точки зору спіральної концепції 

розвитку.  

В умовах невизначеності й  

необхідності вирішення чималої 

кількості невідкладних управлін-

ських питань набуті знання та на-

вички допомагають директору 

бібліотеки налагодити основні тех-

нологічні процеси, ефективно ке-

рувати колективом віддалено і на 

робочих місцях, забезпечувати 

згуртованість та мінімізувати 

стрес. І головне — не втрачати 

зв’язків з користувачами в ново-

му онлайн-середовищі у вирішен-

ні їх освітньо-наукових завдань. 

Тетяна Павленко у квітні-

червні пройшла цикл з трьох 

практичних онлайн-семінарів в 

межах програми Міністерства 

Автори: Автор: Тетяна Павленко 

Бути ефективним і затребуваним:  
нові вимоги і можливості для професійного розвитку 
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освіти і науки України за підтрим-

ки Google Україна «Google Digital 

Tools for Education / Цифрові ін-

струменти Google для освіти», яка 

запланована на 2022/2023    

навчальний рік. Базовою тренін-

говою платформою навчального 

курсу є Академія цифрового роз-

витку, яка створена в співпраці 

креативних освітян для всіх бажа-

ючих розвиватися та навчатися 

впродовж усього життя. 

Під час вебінарів кваліфікова-

ні тренери Антоніна Букач та Світ-

лана Мотижен акцентували увагу 

на перевагах рішень «Google for 

Education» для організації дистан-

ційного навчання, підвищення 

ефективності освітнього процесу, 

розширення засобів комунікації. 

Виконання тестового завдання 

допомагає розглянути особливос-

ті певних цифрових інструментів 

та сервісів з подальшим впро-

вадженням в практику. 

Але навіть за критичних умов і 

обставин важливо не тільки опа-

новувати нове, а й поширювати 

власні напрацювання. У травні 

Тетяна Павленко взяла участь у 

роботі Всеукраїнського науково-

практичного семінару «Нові біб-

ліотечні сервіси та технології в 

інформаційному забезпеченні 

освіти», що був організований в 

онлайн-форматі під егідою Націо-

нальної академії педагогічних  

наук України на базі Державної 

науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В.О. Сухомлинсько-

го. Метою було представити прак-

тику створення власного інфор-

маційного продукту — вебнаві-

гатора — фахово-орієнтованого  

електронного контенту відкритого 

доступу, адаптованого під потре-

би студентів, викладачів, науков-

ців. Це набуває особливе значен-

ня в рамках вивчення можливос-

ті застосування гібридних техно-

логій у наданні освітніх послуг в 

ХНМУ. Онлайн-презентація ресур-

су викликала у слухачів певний 

інтерес і обговорення. 

Досвідом організації роботи 

бібліотеки на підтримку освітньої і 

наукової діяльності ХНМУ в умо-

вах воєнного стану у прифронто-

вому місті поділилася з колегами 

Ірина Киричок на науково-

практичному семінарі «Медичні 

бібліотеки в умовах війни», який 

організували і провели 5 серпня 

Національна наукова медична 

бібліотека України (ННМБУ) та 

Секція працівників медичних 

бібліотек ВГО «Українська бібліо-

течна асоціація», та науково-

практичній конференції медичних 

бібліотек Польщі, яка була органі-

зована і проведена 5-6 вересня 

Бібліотекою Медичного Універси-

тету ім. Сілезьких П’ястів у Вроц-

лаві (про це в рубриці «Воєнні  

будні»). 

Отже сьогодні фахова компе-

тентність потребує перебудови 

професійного мислення, розвитку 

творчої ініціативи, аналізу тенден-

цій у вищій освіти та соціальних 

комунікаціях. Серед пріоритетів 

Наукової бібліотеки — спрямувати 

бачення кожного співробітника в 

русло загальних цілей та здійснен-

ня адекватної самооцінки набу-

тих досягнень і потенційних мож-

ливостей відповідно до функцій, 

посадових обов’язків, поставле-

них завдань. 

Бiблiотерапевт 2022 № 09-11 (96-98) 
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З 12 вересня проходив Інфо-

тиждень, мета якого — познайо-

мити студентів з  особливостями 

навчання, академічною спільно-

тою, студентськими громадськи-

ми організаціями і науковим то-

вариством, правилами прожи-

вання в гуртожитках тощо.  

В цьому заході завжди бере 

участь і представник нашої бібліо-

теки. Директорка Ірина Киричок 

розповідає про академічну доб-

рочесність як один із основних 

елементів системи забезпечення 

якості вищої освіти, принципи 

якої підтримує ХНМУ, необхідність 

пройти дистанційній курс «Акаде-

мічна доброчесність», розробле-

ний в університеті на кафедрі фі-

лософії спільно з Науковою бібліо-

т е к о ю  Х Н М У  ( h t t p s : / /

distance.knmu.edu.ua/course/

view.php?id=3002), а також зна-

йомить з правилами користуван-

ня бібліотекою, її ресурсами, пос-

лугами, графіком роботи тощо. 

 

15 вересня відбулась нарада 

дирекції нашої бібліотеки з керів-

никами структурних підрозділів: 

обговорювали поточний стан ро-

бочих процесів, перерозподіл 

обов’язків між тими, хто працює і 

знаходиться в простої, планували 

подальшу роботу. Задачі постав-

лені — докладаємо зусиль для їх 

виконання. 

 

16 вересня відбулись збори 

колективу бібліотеки. Війна роз-

кидала наших колег — хтось зали-

шився в Харкові, хтось вимуше-

ний був евакуюватись в іншу об-

ласть України, а хтось навіть за її 

межі. Раділи, що маємо змогу ба-

чити одне одного, спілкуватись.  

Директорка Ірина Киричок 

привітала всіх, розповіла про   

організацію роботи на місцях, 

успішно проведену кампанію з 

прийому літератури від студентів-

випускників, видачу літератури на 

новий навчальний рік, ще раз 

наголосила на необхідності під-

тримувати постійний зв’язок у  

месенджерах. 

З початком навчального року 

заст. директора з ІТ Тетяна Пав-

ленко нагадала про дотримання 

правил академічної доброчеснос-

ті в особистій поведінці стосовно 

спілкування та співпраці в універ-

ситетському просторі та за його 

межами, обумовленими зокрема 

воєнним станом в країні. 

Від редколегії  

Воєнна осінь: 
працюємо дистанційно та на робочих місцях 

Бiблiотерапевт 2022 № 09-11 (96-98) 
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3 жовтня в онлайн-форматі від-

бувся круглий стіл «Як і навіщо 

брати участь у наукових конфе-

ренціях: поради початківцю», ор-

ганізований Науковою бібліоте-

кою разом з сектором оцінки 

освіти студентського самовря-

дування ХНМУ (модераторки —   

Ірина Киричок, Нонна Аленчик). 

У вступному слові до учасників 

заходу директорка бібліотеки Іри-

на Киричок зазначила що участь 

у наукових конференціях є не-

від’ємною складовою навчання 

сучасного студентства, студентка 

4 курсу 4 медичного факультету 

Нонна Аленчик зазначила заці-

кавленість в таких заходах тієї  

частини студентства, яка планує 

наукову кар’єру.  

До уваги учасників були допо-

віді студентів і співробітників Нау-

кової бібліотеки ХНМУ, а саме:  

•«Все що потрібно знати про 

конференції» (Таненя Вікторія, 

студ. 4 мед. ф-ту, 5 курсу, 26 гр.); 

•«Публікація тезисів та статей 

у рамках міжнародних наукових 

конференцій» (Хохлова Альона, 

студ. 4 мед. ф-ту, 5 курс 26 гр.); 

•«На допомогу науково -

дослідній роботі студентів: деякі 

практичні аспекти» (Кравченко 

Світлана, зав. інформаційно-

бібліографічним відділом НБ 

ХНМУ); 

•«Дитячі секрети дорослої пре-

зентації: ключові моменти підго-

товки виступу» (Павленко Тетяна, 

заст. директора НБ ХНМУ з ІТ); 

Після доповідей відбулись об-

говорення теми круглого столу, у 

яких взяли участь співробітники 

бібліотеки і студенти, шукали від-

повіді на питання: Як знайти кон-

ференцію для участі? Чи є обо-

в’язковою перевірка робіт на на-

явність текстових запозичень? 

Скільки коштує участь у конфе-

ренціях і як не стати жертвою  

шахраїв? Чи є обов’язковим ін-

декс УДК і як правильно його пос-

тавити? та багато ін. 

Круглий стіл, до якого змогли 

приєднатися майже 30 осіб, 

пройшов цікаво, дискутабельно і 

в дружній атмосфері! 

 

18 жовтня відбувся методич-

ний вебінар, організований на-

шою бібліотекою разом з науко-

вим відділом і відділом міжнарод-

них зв’язків ХНМУ.  

Відкрила вебінар директорка 

бібліотеки Ірина Киричок, зверну-

вши увагу на актуальності вико-

ристання онлайн-ресурсів для 

освіти і науки насамперед в умо-

вах воєнного стану. На порядку 

денному розглянули такі питання : 

•Бібліотечні сервіси для підт-

римки освіти та науки (Тетяна  

Павленко, заст. директорки НБ 

ХНМУ з ІТ) 

•Міжнародні освітні та наукові 

онлайн-платформи від компаній 

Springer, Elsevier, McGraw Hill 

(Оксана Красюкова, заст. дирек-

торки НБ ХНМУ) 

•Освітньо-наукові е-ресурси: 

підтримка міжнародної спільноти 

під час воєнного стану в Україні 

(Світлана Кравченко, зав. інфор-

маційно-бібліографічним відділом 

НБ ХНМУ) 

•Міжнародні онлайн ресурси 

для студентів та співробітників 

ХНМУ (Марина Білоножко, в.о. 

начальника відділу міжнародних 

зв’язків ХНМУ) 

Онлайн-зустріч пройшла в друж-

ній атмосфері, учасники задавали 

питання щодо використання он-

лайн-ресурсів, представлених спі-

керами. Тематика заходу визвала 

неабиякий інтерес серед універ-

ситетської спільноти, бажаючих 

приєднатися було більше, ніж   

можливості застосунку. Загалом 

змогли приєднатись понад 100 

учасників. 

 

26 жовтня відбувся методич-

ний вебінар «Репозитарій ХНМУ: 

розвиваємось і зростаємо ра-

зом», організований нашою 

бібліотекою спільно з науковим 

відділом для університетської 

спільноти ХНМУ в Тиждень відкри-

того доступу, який в цьому році 

проходив 24-30 жовтня. 

Учасників привітала директор-

ка Наукової бібліотеки ХНМУ Іри-

на Киричок, акцентувавши увагу 

на перевагах відкритих інституцій-

них електронних архівів для нау-

ки та освіти. 

Співробітники Наукової бібліо-

теки підготували такі виступи: 

•Інституційний репозитарій 

ХНМУ — оптимальний шлях до сві-

тового наукового простору (Пав-

ленко Тетяна Борисівна, заступ-

ниця директорки з інформаційних 

технологій) 

Бiблiотерапевт 2022 № 09-11 (96-98) 
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•Технологія самоархівування 

документів: запобігання помилок 

(Борзенкова Вікторія Миколаїв-

на, головний бібліотекар інфор-

маційно-бібліографічного відділу) 

Говорили про певні досягнен-

ня Репозитарію ХНМУ, який за-

сновано у 2011 році, переваги 

розміщення робіт у відкритому    

е-архіві, зазначили ТОП 10 кафед-

ральних колективів з найбільши-

ми колекціями робіт, пройшлись 

алгоритмом розміщення матеріа-

лів в репозитарії та зупинились на 

ключових моментах запобігання 

типових помилок, що стають на 

заваді успішному завантаженню 

робіт до репозитарію тощо. 

Після виступів учасники вебі-

нару задавали питання спікер-

кам, зокрема, чи можна розміщу-

вати препринти робіт, якщо вони 

публікуватимуться у певних нау-

кових видання, як зареєструвати 

нових депозиторів і модераторів 

від кафедральних колективів та 

інше. До онлайн-зустрічі змогли 

приєднатись 60 осіб. 

 

10 листопада в онлайн-

форматі відбувся круглий стіл 

«Інформаційно-мережева культу-

ра крізь призму академічної 

доброчесності» з циклу «Бібліо-

тека і студентство: діалоги». Захід 

організований Науковою бібліо-

текою спільно з сектором медіа-

простору студентського самовря-

дування за сприянням ННІ якості 

освіти та кафедри філософії ХНМУ 

(модератори: директорка НБ 

ХНМУ Ірина Киричок та студентка 

4 курсу 1 мед. факультету Ганна 

Войлокова). 

Відкрили захід директорка біб-

ліотеки Ірина Киричок та дирек-

тор ННІ якості освіти ХНМУ проф. 

Ігор Завгородній, які наголосили 

на актуальності тематики круглого 

столу, зазначили, що такі заходи 

допомагають вирішувати питан-

ня, які хвилюють університетську 

спільноту, в першу чергу студент-

ство. 

Дискутували на такі теми: 

•Офлайн та онлайн булінг у 

ЗВО та принципи протидії йому 

(Валерія Береснєва, студ. 2 к. 1 

мед. ф-ту) 

•Піратство ресурсів з Інтерне-

ту студентами та викладачами 

(Максим Скакунов, студ. 1 к. 2 

мед. ф-ту) 

•Академічна доброчесність та 

студентська солідарність під час 

самостійних робіт та іспитів 

(Марія Чернявська, студ. 2 к. 2 

мед. ф-ту) 

•Проблема плагіату у ЗВМО, 

його види та наслідки (Софія Бой-

ко, студентка, студ. 2 к. 2 мед.     

ф-ту) 

Актуальні теми викликали жва-

ву дискусію, до якої долучились і 

студенти, і викладачі, і бібліотека-

рі. Присутні на заході підтримали 

думку, що розвиток інформацій-

но-мережевої культури, підвищен-

ня обізнаності щодо правил циф-

рового етикету є важливою і не-

обхідною умовою доброчесних 

практик в академічному середо-

вищі та соціальних комунікаціях.  

 

22 листопада відбулись он-

лайн-збори редколегії корпора-

тивного видання «Бібліотера-

певт» (Киричок І.В., Русано-

ва О.А., Кустова К.М.) з Є. Патин-

ко — відповідальною за спеціаль-

ні випуски від студентського са-

моврядування:  обговорили 

змістовну складову надісланих 

матеріалів, критерії їх відбору, 

технічні сторони подання робіт. 

Редактори від бібліотеки роз-

повіли про створення «Редак-

ційного портфелю», навіщо він 

потрібен, а також запропонували 

створити студентську редколегію. 

Проаналізували статистику пе-

реглядів та були приємно здиво-

вані, що нас читають не лише в 

Україні, а й у США, Ірландії, Чехії, 

Швеції, Словенії та інших країнах. 

Цікаво, що США за кількістю пе-

реглядів нашого «Бібліотера-

певта» посідає 1 місце. 

Бiблiотерапевт 2022 № 09-11 (96-98) 
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Нині творчість багатьох філосо-

фів, письменників, поетів пере-

живає переосмислення, розкри-

ваючись новими гранями. Така ж 

доля спіткала й філософський   

роман Фрідріха Ніцше «Так казав 

Заратустра. Книга для всіх і ні для 

кого» — одне з найсуперечливі-

ших літературних творів двох 

останніх століть. 

Фрідріх Вільгельм Ніцше  

(1844–1900), німецький філо-

соф, письменник, філолог та музи-

кант. Він став творцем унікаль-

ного вчення, яке узагальнило мо-

ральні, релігійні, культурні та сус-

пільно-політичні підвалини кінця 

ХІХ — початку ХХ ст. 

Роман з’явився на світ внаслі-

док ідейної кризи, що спіткала 

європейську культуру в другій по-

ловині ХІХ століття. Його герой, 

мандруючий філософ на ім’я За-

ратустра, несе людям вчення, 

здатне перевернути з ніг на голо-

ву все їхнє існування. Письмен-

ник, розмірковуючи над законо-

мірностями буття, відкидає ідею 

безперервності прогресу і ствер-

джує — історія розвивається цик-

лічно, нескінченно повторюючись 

на нових рівнях. І цей колообіг 

епох вінчає вільна від будь-яких 

умовностей особистість — остан-

ня ланка в ланцюжку мавпа-

людина-надлюдина. Погляди Ніц-

ше формувалися під впливом 

вчення Чарльза Дарвіна, але ці-

кавили філософа питання аж            

ніяк не фізичної, а духовної               

еволюції людства. Протягом ба-

гатьох років Ніцше перебував           

під відчутним впливом таланту 

Федіра Достоєвського, відгукую-

чись про того як про «одне з най-

більших відкриттів свого жит-              

тя». 

В одній зі своїх останніх робіт 

Ніцше пророчо писав: «Я знаю 

свою частку. Моє ім’я будуть зга-

дувати через кризу, якої ніколи  

не було на землі, глибоким конф-

ліктом свідомості, розривом з 

усім, у що раніше свято вірили». 

Але, попри все, в наш час книжки 

мислителя входять до обов’язко-

вої програми всіх філософських 

факультетів світу, вони не при-

пиняють хвилювати представ-

ників мистецтва, надихаючи їх    

на створення нових і нових           

творів у галузі прози, поезії та      

музики. 

Автори: Автор: Ольга Озеркіна 

Філософський роман Фрідріха Ніцше 
«Так казав Заратустра» 

Фрідріх Вільгельм Ніцше (1844–1900) 
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Це перший в історії випадок, 

коли філософську працю було об-

рано основою для музичного  

твору. Симфонічна поема «Так 

казав Заратустра» була створена 

у 1896 році німецьким компози-

тором-експресіоністом Ріхардом 

Штраусом (1864-1942), однофа-

мільцем знаменитого австрійця 

Йоганна Штрауса. На відміну від 

«короля вальсів» Ріхард Штраус 

набув слави насамперед завдяки 

своїм симфонічним поемам, 

в яких особливо яскраво роз-

крився його композиторський 

дар. «Дон Жуан», «Макбет», «Весе-

лі витівки Тіля Уленшпігеля», «Дон 

Кіхот» та інші — всього десять різ-

нопланових симфонічних творів, 

кожен з яких заслуговує на окре-

му розповідь, але поема «Так ка-

зав Заратустра» займає в цьому 

списку особливе місце: монумен-

тальний музичний твір не вихо-

дить із репертуарів найвідоміших 

симфонічних колективів світу вже 

понад 120 років. 

Засновником жанру симфоніч-

ної поеми вважається угорський 

композитор Ференц Ліст, але са-

ме Ріхарду Штраусу вдалося пе-

ретворити цю музичну форму на 

щось справді вражаюче, порівня-

не своєю масштабністю хіба що з 

класичними симфоніями. Музич-

на поема «Так казав Заратустра» 

є програмним твором з дев’яти 

частин, названих відповідно до 

окремих розділів книги. Цікаво, 

що сам Ніцше, який також замо-

лоду пробував себе в компози-

торському мистецтві, стверджу-

вав, що може уявити свій знаме-

нитий трактат виключно у вигляді 

симфонії. 

Біограф Ріхарда Штрауса, відо-

мий музикознавець Вальтер 

Верб, писав про твір: «У тому, що 

стосується майстерності та склад-

ності оркестрового аркуша, «За-

ратустра» перевершував усе, що 

було написано до того часу. І досі 

ця музика не знає собі рівних». 

Крім традиційних складових сим-

фонічного оркестру Штраусом, 

були також задіяні орган та дзвін, 

що додало музиці масштабності 

звучання. 

У творі протиставлені два об-

рази — волелюбний індивідуум, 

що блукає в пошуках смислів, 

і навколишній світ, прекрасний, 

таємничий, лякаючий. Досягти 

подібного ефекту вдалося завдя-

ки деяким композиторським при-

йомам, насамперед — почергово-

му використанню різних тональ-

ностей: сі мажор та сі мінор — для 

зображення людини, і до ма-

жор — для ілюстрації навколиш-

ньої природи. Протягом усієї пое-

ми перед слухачем проносяться 

картини метань людського духу 

у пошуку абсолютної свободи. Пе-

редостання, восьма частина тво-

ру, названа, як і в першоджерелі, 

«Танцювальна пісня», знаменує 

собою радість довгоочікуваного 

звільнення. 

Найбільш виразною і відомою 

є перша частина симфонічної по-

еми, «Схід» — коротка, але вража-

юча замальовка сонячного диску, 

що виходить з-за горизонту. У Ніц-

ше роман відкривається словами 

Заратустри, який зустрів світанок 

на початку свого шляху: «Велике 

світило! У чому було б щастя твоє, 

якби не було в тебе тих, кому ти 

світиш?». Природа тут постає у 

своїй найбільш гармонійній іпос-

тасі, народжуючи асоціації з про-

низаним сліпучими променями 

храмом, що прихистив під своїм 

склепінням все живе. Подібне 

враження виникає завдяки про-

думаному музичному рішенню: 

піднесеної мелодії, що складаєть-

ся з милозвучних, але позбавле-

них емоційного забарвлення ін-

тервалів у виконанні мідних духо-

вих, органу та ударних. Починаю-

чи ніби здалеку призовними зву-

ками валторн, музика стрімко 

переходить в оркестрове тутті, 

завершуючись потужним орган-

ним акордом. 

У 1896 році у Франкфурті-на-

Майні відбулася прем’єра симфо-

нічної поеми Ріхарда Штрауса 

«Так говорив Заратустра», за ди-

ригентським пультом знаходився 

сам композитор. А ось Фрідріху 

Ніцше не вдалося насолодитися 

новим успіхом, оскільки письмен-

ник уже кілька років страждав від 

невиліковної душевної хвороби. 

Симфонічна поема Ріхарда Штрауса 
«Так казав Заратустра» 

Заратустра на фресці III ст. з античного 

міста Дура-Европос (Сирія) 

VII-VI ст. до н. е. 

https://cutt.ly/nNAFwEN 
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Яскрава і грандіозна за силою 

впливу музика з симфонічної пое-

ми «Так казав Заратустра» Ріхар-

да Штрауса прикрасила собою 

ще один видатний твір, цього ра-

зу — кінематографічний. 

У 1968 році на світові екрани 

виходить кіноробота американ-

ського майстра «ідеальної кар-

тинки» Стенлі Кубрика «Космічна 

одіссея 2001 року». Згодом її бу-

ло визнано найкращим науково-

фантастичним фільмом за всю 

історію як Голлівуду, так і світово-

го кіно в цілому. В основу карти-

ни лягла розповідь англійського 

письменника та вченого Артура 

Кларка «Часовий» (1951). Пись-

менника поряд з Айзеком Азімо-

вим і Робертом Хайнлайном за-

раховують до авторів, які най-

більше вплинули на розвиток анг-

ломовної наукової фантастики   

ХХ століття. Його перу належить 

значний ряд художніх творів, в 

одному з яких письменник перед-

бачив появу сучасного супутнико-

вого зв’язку. Однак справжню 

популярність Кларк набув завдя-

ки безпосередній участі у роботі 

над «Одіссеєю». Сценарій для    

фільму також був написаний ним. 

Західний глядач на той момент 

вже дозрів до сприйняття інтелек-

туальної фантастики, що порушує 

питання космічних польотів та 

позаземного розуму. І в Голлівуді 

це чудово усвідомлювали: «Давно 

б пора зняти гарне науково-

фантастичне кіно», — відреагував 

Артур Кларк на запрошення     

режисера. 

Стенлі Кубрик все ж таки не 

став перевантажувати увагу гля-

дача великою кількістю інопла-

нетної екзотики, а сфокусував 

погляд суспільства на проблемах, 

як ніколи близьких нам сьогодні. 

І це насамперед необхідність від-

стоювання людиною права на 

особисту свободу в жорсткому 

протистоянні з могутнім кібер-

інтелектом. Завдяки серйозності 

тем, що порушуються, фільм 

«Космічна одіссея 2001 року» 

став культовим у широких колах 

світової інтелігенції, у тому числі 

й радянської.  

Центральним об’єктом, навко-

ло якого відбуваються всі події 

у картині, є таємничий чорний   

моноліт — стимулятор прогресу, 

здатний впливати на розвиток 

цілих цивілізацій. Розгадкою його 

механізму займаються герої-

астронавти протягом усієї карти-

ни. А всіма їхніми діями керує 

суперпотужний комп’ютер, мані-

пулюючи вченими, як фігурками 

на шахівниці. Головне посилання 

творців фільму глядачеві — поява 

нової людини вселенського мас-

штабу шляхом подолання диктату 

штучного розуму: «… ось він пли-

Науково-фантастична кінокартина Стенлі Кубрика 
«Космічна одіссея 2001 року» 

http://www.kinovoid.com/2017/02/2001-a-space-odyssey.html 
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ве в велетенському потоці сонців, 

по один бік густо полум’яний    

розсип — серце Галактики, по ін-

ший — самотні, розкидані по її 

узбіччю зірки …» (Артур Кларк, 

«Космічна одіссея 2001 року»). 

Звичайно ж, Кубрик не був би 

Кубриком, якби не задіяв у своїй 

«космічній феєрії» всі технічні  

можливості Голівуду. Дороге кіно-

обладнання та високоякісна 70-

міліметрова плівка забезпечили 

широке охоплення простору та 

зображення настільки чітке, що 

фільм якісно не поступається на-

віть сучасній голлівудській про-

дукції. Космічні інтер’єри, бар-

висті краєвиди далекого космосу, 

фантастична реальність, створе-

на за допомогою понад двохсот 

спецефектів — все це і сьогодні 

продовжує тримати в напрузі,  

заворожувати своєю багатови-

мірністю. 

Появу в кадрі інопланетного 

моноліту супроводжують звуки з 

першої частини симфонічної пое-

ми Ріхарда Штрауса «Так казав 

Заратустра». Вони створюють від-

чуття унікальності моменту, пе-

редчуття небаченого досі пе-

ретворення. Музика чудово 

сприймається не тільки у класич-

ному виконанні, що робить її зро-

зумілою для сучасного слухача, 

який звик до вільних музичних 

рішень. А люди старшого поколін-

ня одразу впізнають в ній позивні 

із добре відомої всім телепере-

дачі. 
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Осінь  

Автор: Тетяна Павленко  

Найчарівніша пора року, особливо по той бік воєнної реальності. У нас є лише мить, щоб спостерегти, 

як своїми яскравими барвами старанна художниця дбайливо замальовує чорні кольори війни, проголошу-

ючи перемогу Життя... 
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Ранковий осінній Харків 

Автор: Віра Віскова  

Дощовий, похмурий, але теплий. Обіймає тебе. Колисає шелестом листя під ногами, шурхотом дощу. 

Зранку, в самому центрі міста, аромат кави та шаурми. А ще піци, бо «Буфет» відчинений. 

Всюди наші прапори. Вже багато авто їдуть, поспішають кудись у своїх справах. На легендарній лавочці 

навколо дерева п’ють ранкову каву харків’яни. Попри все. Місто дихає. Місто живе. 
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