
ЗВІТ
з виробничої практики

на базі
Національної наукової медичної бібліотеки 

України
Студентів 5 курсу 

групи ІБАм1-18



Історія бібліотеки.

Національна наукова медична

бібліотека України є державною 

установою. 

Уповноваженим органом 

управління Бібліотеки є

Міністерство охорони здоров`я

України.

Національна наукова медична

бібліотека України є

правонаступницею Київської

державної медичної бібліотеки, 

яку було засновано 1930 року. 



Про бібліотеку.

„Національна наукова медична бібліотека
України” (ННМБУ).

Місцезнаходження та юридична адреса 
Бібліотеки: 01033; Україна, м. Київ, вул. 
Л.Толстого, 7.

Офіційний сайт:  https://library.gov.ua/

https://library.gov.ua/


Структура ННМБУ 
Адміністрація:

Генеральний директор: Павленко 
Раїса Іванівна

Заступник генерального директора з
наукової роботи: Остапенко Тетяна
Анатоліївна

Заступник генерального директора з
питань інформаційних технологій: 
Відьма Аурелія Вячеславівна

Заступник генерального директора з
загальних питань: Костякова Наталія
Григорівна

Учений секретар: Кірішева Олена 
Миколаївна

Відділ кадрів:

Левківський Іван Степанович -
начальник відділу.

Бухгалтерія:

Заганяйло Валентина Павлівна -
головний бухгалтер.

Архів:

Ткаченко Ольга Михайлівна.



Структура ННМБУ 
Наукового абонементу та обслуговування 
читачів:

Кулієва Тамара Володимирівна.

Соціокультурної діяльності:

Коломієць Людмила Михайлівна.

Науково-інформаційної роботи:

Панфілова Алла Миколаївна.

Організаційної та науково-методичної роботи:

Хміль Ольга Олегівна.

Наукової індексації літератури:

Макаренко Антоніна Володимирівна.

Науково-дослідної роботи:

Булах Світлана Миколаївна.

Організації перекладів наукової літератури:

Маєвська Лариса Василівна.

Видання науково-інформаційних матеріалів:

Бортнік Наталія Миколаївна.

Комплектування наукових фондів:

Ліневич Ніна Антонівна.

Міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків:

Чернуха Ніна Олександрівна.



Структура ННМБУ 
Наукового опрацювання і каталогізації 
літератури:

Телєгіна Ольга Петрівна.

Книгозберігання наукової літератури:

Харченко Надія Семенівна.

Депозитарного зберігання наукової 
літератури та книгообміну:

Правовєрова Лілія Леонідівна.

Патентної та нормативної документації:

Крівіч Тетяна Григорівна.

Інформаційних технологій:

Заганяйло Павло Миколайович.



Історія ННМБУ



Бібліотеку засновано 6 листопада 1930 року як Київську державну медичну бібліотеку. 
Народного Комісаріату охорони здоров’я УСРР.  З 1934 р. розташувалася в приміщенні
університетської бібліотеки по вул. Володимирській, 58, тоді ж тут працювала рідна
сестра Лесі Українки – Ольга Петрівна Косач-Кривинюк.

Під час Другої світової війни книжковий фонд, майно, документація були спалені
німецько-фашистськими окупантами. Навесні 1944 р. бібліотека поновила свою 
діяльність як Республіканська наукова медична бібліотека.

Наприкінці 1969 р. вперше отримала

власне приміщення за адресою

вул. Л.Толстого, 7, 

де знаходиться і дотепер.



Бібліотека підтримує партнерські зв`язки з
35 бібліотеками та науковими закладами в 
20 країнах світу. Забезпечує доступ 
спеціалістам-медикам до світових
інформаційних ресурсів (більше 2,5 тис. 
електронних журналів з доступом до 
повних текстів в режимі On-linе).

Гордістю бібліотеки є одна з найбільших в 
Європі система фондів літератури
медично-біологічного спрямування, яка 
нараховує понад 1,6 млн. примірників 35 
мовами світу, бібліотека щорічно
обслуговує понад 65 тис. спеціалістів-
медиків і тисячу медичних установ.



Робота Центру польської медичної
.                          книги.

У 2010 році за підтримки Посольства Республіки
Польща в Україні започатковано спільний
Проект Окружної лікарської палати у Варшаві та 
Національної наукової медичної бібліотеки
України. Мета Проекту – створення Центру 
польської медичної книги у Києві на базі
Національної наукової медичної бібліотеки
України. В рамках Проекту до бібліотеки
надходять книги та журнали польських
видавництв з різних проблем медицини
польською та англійською мовами.



Особливе місце з-поміж польських видань належить
книгам з приватної колекції літератури видатного
польського кардіохірурга Збіґнєва Реліґи, які отримані
за сприяння Фундації розвитку кардіохірургії ім. проф. 
Реліґи та за згодою дружини вченого.

Великою популярністю серед українських медиків
користуються книги видатного польського вченого, 
професора Анджея Щекліка. Серед видань вченого у 
бібліотеці зберігається 6 книг з дарчим надписом
автора.



Одним із завдань практики 
була робота з
відсканування нових
надходжень та 
розміщенням їх в системі
ІРБІС.



Відділ патентної та 

нормативної документації







Відділ комплектування 
наукових фондів





Архів. Відділ науково-дослідної роботи



Також студенти-практиканти брали 

участь у оформленні тематичної

книжкової виставки.



Основні фонди

На 01.01.2018 загальний фонд ННМБУ нараховує 576612 

назв / 1607164 примірники видань.

Система фондів складається з основних, спеціалізованих та 

депозитарних, що представлені через електронний каталог та карткові

каталоги.

Книжкові зібрання бібліотеки є національним культурним надбанням

країни, складовою частиною загальнокультурної спадщини, яка 

охороняється державою. Близько 20 тисяч видань з фондів Бібліотеки

підлягають включенню до «Державного реєстру національного

культурного надбання».



Рідкісні та цінні видання

У основних фондах виокремлено колекцію рідкісних та 
раритетних видань з медицини, зокрема: “Discoridis
Pedanii de medica materia”; “Libri sek” (1565 р.), Vesalius A. 
“Andreae Vesalii Bruxellensis … de humani corporis fabrica, 
Librorum epitome…” (1582 р.) тощо.

Почесне місце у фонді займають праці медиків Античного 
світу та епохи Відродження: Гіппократа, Галена, 
Авіценни, У.Гарве; видатних лікарів: М.І.Пирогова, 
С.П.Боткіна, І.І.Мечникова, І.М.Сєченова, І.П.Павлова, 
О.О.Богомольця, Д.К.Заболотного, В.П.Філатова, 
Н.Д.Стражеска, Ф.Г.Яновського, В.К.Високовича, 
В.П.Образцова, В.П.Караваєв; видатних зарубіжних
учених-медиків Л.Пастера, Р.Коха, Т.Більрота та інших.



Галузевий фонд патентної та 

нормативно-виробничої 

документації

Фонд, створений у 1969 році, на сьогодні налічує

понад 240 тис. одиниць зберігання. Структура і

зміст фонду дають можливість на високому

якісному рівні проводити комплексні патентно-

інформаційні дослідження в галузі охорони

здоров’я.



Дякуємо за увагу!


