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Основа фонду бібліотеки Харківського 

імператорського університету –

3 219 примірників



Професори-медики



◼ Відсутність власної бібліотеки медичного факультету

◼ Викладачі і студенти-медики користуються послугами 
фундаментальної бібліотеки університету і бібліотеки 
Харківського наукового медичного товариства (1861 р.)

◼ Створення кафедральних бібліотек медичного 
факультету

◼ Набуття популярності системи книгообміну серед 
студентів

◼ Організація “Книжкової лавки”

◼ 1919 р. – створення на суспільних засадах студентської 
бібліотеки, яку очолив студент Марко Левін

1805-1919



◼ 1920 р. – об’єднання медичного факультету 
університету з Жіночим медичним інститутом у 
Медичну академію

◼ 1921 р. – перейменування Медичної академії у 
Харківський медичний інститут

◼ Кафедральні фонди медичного факультету 
університету – база створення бібліотеки ХМІ

◼ Приєднання колишньої “Книжкової лавки” до 
бібліотеки ХМІ

◼ Штат бібліотеки – 6 чоловік + асигнування з бюджету 
інституту на комплектування

1920-1921



Марко Миронович Левін
Перший завідувач бібліотеки (1920-1931)

Випускник ХМІ,   
багато зробив для 
становлення і розвитку 
бібліотеки

Згодом став професором, 
завідуючим кафедрою хірургії 

1898-1968



◼ Фонд бібліотеки – понад 50 000 прим.

◼ Передплата періодичних видань

◼ Надходження іноземної літератури

◼ Відкриття читального залу

◼ Ведення обліку літератури

◼ Ведення каталогів

◼ Складання бібліографічних списків 

◼ Проведення бібліографічних оглядів

1921-1931



Ганна Іванівна Калита 
Завідувач бібліотеки у 1931-1937 рр. 

Лікар за фахом, закінчила 
медичний факультет Паризького 
університету, одержавши ступінь 
доктора медицини



Харківський медичний інститут

◼ 2 359 студентів

◼ 58 кафедр

◼ Понад 370 викладачів 

1935
130-річчя харківської вищої медичної школи



◼ 1935 р. – фонд бібліотеки 53 981 прим.
◼ 1937 р. – бібліотеку розділено на навчальну 

(очолила Г.І. Калита) і наукову (очолила 
М.Є. Френкель – фармаколог за фахом)

◼ На початку 40-х рр. фонд наукової бібліотеки –
180 000 прим.

◼ Добре розроблені каталоги

1935-1941



1941-1943



1941-1945
◼ Згорів гістологічний 

корпус ХМІ, де 
знаходилась бібліотека

◼ Збережено незначну 
частину бібліотечних 
фондів

◼ 1943 р. – бібліотеку 
розміщено у корпусі 
по вул. Сумській, 1

◼ Кінець 1943 р. –
розпочато 
обслуговування
читачів-студентів



1946-1950

◼ 1 травня 1946 р. – закінчено розбір фондів
◼ Відбудова каталогів
◼ Відновлення бібліографічної роботи
◼ Штат бібліотеки – 15 осіб
◼ Налагодження роботи наукової та навчальної 

бібліотек під об’єднаним керівництвом        
М.Є. Френкель

◼ Допомога студентського активу



1951-1966
◼ 1951-1953 рр. – змінилось 

4 завідувачі бібліотеки
◼ 1953-1959 рр. бібліотеку 

очолювала М.К. Федорова
◼ 1959-1966 рр. бібліотеку 

очолював П.П. Скляров

◼ 1953 р. – фонд бібліотеки 
160 684 прим.

◼ Працюють 4 читальних зали
◼ Створення каталогів: 

топографічного, алфавітного 
журнальних статей

◼ Проведення диспутів, оглядів 
літератури, зустрічей з 
письменниками

◼ Удосконалення довідково-
бібліографічної роботи

◼ Створення каталогу художньої 
літератури





Досвідчений бібліотекар, 
багато зробила для 
удосконалення всіх напрямків 
діяльності бібліотеки

Світлана Юхимівна Фоміна
Завідувач бібліотеки у 1966-1985 рр. 



1966-1985
◼ 1966 р. – фонд бібліотеки 343 847 прим.

◼ Завершення створення топографічного каталогу

◼ Ведення предметного каталогу

◼ Активізація масової та інформаційної роботи

◼ 1978 р. – переїзд бібліотеки у новий корпус (пр. Леніна, 4, 
корп. Б)

◼ Відкриття читальних залів у нових студентських 
гуртожитках

◼ 1984 р. – переведення фонду і каталогу соціально-
економічної літератури на ББК

◼ Збільшення штату бібліотеки, введення нових посад

◼ 1985 р. – фонд бібліотеки 600 000 прим.



1985-2000

Реорганізація структури бібліотеки

Корп. Б
◼ Відкриття читальних залів 

◼ наукової літератури
◼ гуманітарної підготовки
◼ медичних періодичних видань

◼ Організація нових відділів
◼ Обслуговування навчальною 

літературою
◼ організації та зберігання фонду
◼ літератури іноземними мовами

◼ Організація нових секторів
◼ Відкриття абонементу 

художньої літератури

УЛК
◼ Переміщення відділу 

обслуговування навчальною 
літературою в новий корпус 
(УЛК)

◼ Організація диференційного 
обслуговування студентів 
◼ Абонемент 1-3 курсів
◼ Абонемент 4-6 курсів

◼ Відкриття читального залу 
навчальної літератури



1990-1999

◼ 1990 р. – придбання першого ПК
◼ 1991 р. – презентація ПЗ MARC для бібліотек ВНЗ Харкова
◼ 1992 р. – створення ЕК на базі ПЗ MARC

– організація  Харківської АСІБТ
◼ 1994 р. – організація сектору автоматизації бібліотечних процесів

– проектування локальної мережі бібліотеки
◼ 1995 р. – створення локальної мережі (5 ПК)

– використання електронної пошти
◼ 1996 р. – використання програм на CD
◼ 1998 р. – відкриття в університеті обчислювального центру
◼ 1999 р. – підключення бібліотеки до Інтернет

Основні етапи впровадження комп’ютерних технологій 
в НБ ХНМУ 



2000-2005

◼ 2000 р. – презентація сітьового та SQL-Internet версій ПЗ MARC 
для бібліотек ВНЗ Харкова

– членство у Міжнародній Асоціації “Інформатіо-
Консорціум”

◼ 2001 р. – розробка і затвердження Перспективного плану    
(концепції розвитку) автоматизації бібліотеки

◼ 2002 р. – реорганізація сектору автоматизації та методичної  
роботи у сектор інформаційних технологій

– створення Web-сторінки бібліотеки на сайті 
університету

◼ 2003 р. – відкриття двох залів електронної інформації (для  
студентів і науковців)

◼ 2004 р. – створення ЕК книгозабезпечення навчального процесу
◼ 2005 р. – реорганізація сектору автоматизації та методичної  

роботи у відділ інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення

Основні етапи впровадження комп’ютерних технологій 
в НБ ХНМУ 



2006-2010

◼ 2006 р. – безлімітний доступ до Інтернет
– придбання і впровадження АБІС УФД/Бібліотека

◼ 2007 р. – оновлення Web-сторінки бібліотеки на сайті університету
◼ 2008 р. – придбання і впровадження АБІС ИРБИС

– членство у Корпорації медичних бібліотек України по 
створенню Зведеного ЕК

◼ 2009 р. – on-line доступ до ЕК
– підключення системи Wi-Fi

◼ 2010 р. – парк обчислювальної техніки – 34 ПК + 17 копіювально-
розмножувальних апаратів

◼ 2010 р. – введення посади заступника директора з інформаційних 
технологій

◼ На 1 жовтня структура підрозділу інформаційних технологій
• завідуючий сектором
• провідний адміністратор системи
• адміністратор системи 1 к.
• провідний інженер-програміст
• оператор електронно-обчислювальних машин

Основні етапи впровадження комп’ютерних технологій 
в НБ ХНМУ 
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◼ Понад 1 000 CD, DVD
◼ в т.ч. більше 500 – навчальна література українською, 

російською, англійською мовами

◼ Понад 2 600 файлових документів
◼ періодичні і навчально-методичні видання ХНМУ

◼ підручники, атласи, посібники

◼ наукові видання, дисертації та автореферати дисертацій

◼ матеріали конгресів та конференцій

◼ збірки наукових праць

◼ інше

Формування електронної бібліотеки



Структура НБ ХНМУ



Наукова бібліотека проводить

Щомісяця
◼ Дні інформації

◼ Перегляди нових надходжень вітчизняної та 
зарубіжної літератури, періодичних видань, 
авторефератів дисертацій тощо

◼ Тематичні  та інформаційні виставки
◼ Огляди літератури
◼ Презентації книг
◼ Індивідуальні та групові консультації

Двічі на рік
◼ Семінари молодих учених



Використання українських та російських 
електронних ресурсів

е-
Обласні науково-медичні
бібліотеки, бібліотеки
медичних ВНЗ України

http://www.mma.ru/
http://www.ukrpatent.org/ua/
http://www.fips.ru/


Використання світових електронних ресурсів
Асоціація

“Інформатіо-Консорціум”

MEDLINE

http://www.epo.org/index.html


◼ Щорічний “План виховної і культурно просвітницької 
роботи бібліотеки”

◼ Відкриття Центрів Європейської і Північноатлантичної 
інформації в залі гуманітарної підготовки бібліотеки



За останні 5 років
◼ Участь більш ніж у 50 різноманітних заходах (конференціях, 

семінарах, тренінгах, круглих столах тощо)
◼ Більше 30 доповідей
◼ Понад 40 друкованих праць

Наукова робота







Л.В. Бочарова, головний бібліотекар, працює в НБ ХНМУ з 1972 р.
А.І. Журавель, бібліотекар 1 кат., працює в НБ ХНМУ з 1972р.

Н.О. Медведєва, зав. відділу, працює в НБ ХНМУ з 1960 р.

К.Ю. Удовиченко, головний бібліотекар, працює в НБ ХНМУ з 1967 р.

О.І. Осіпова, зав. відділу, працює в НБ ХНМУ з 1971 р.



І.В. Киричок, 
заступник директора

Т.Б. Павленко,
заступник директора

Н.Д. Гаєва, 
учений секретар



Велике вам всім спасибі!


