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ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК МЕДИЧНИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ М. КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У

МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Правильно  сформована  візія  та  місія,  визначені  основні  завдання  є

потужним фундаментом для функціонування кожної бібліотеки, а висвітлення її

діяльності та розкриття фондів книгозбірні – важливими напрямками її роботи. 

Для вітчизняних бібліотек (особливо невеликих) актуальною залишається

проблема висвітлення власної діяльності, а також основних постулатів, на яких

ця діяльність грунтується.  Тоді як активна позиція бібліотеки популяризує її

серед користувачів та допомагає налагоджувати професійні контакти з іншими

установами. 

Метою  даної  роботи  є  дослідити  сайти  медичних  навчальних  закладів

різних рівнів акредитації м. Києва та Київської області на наявність основної

інформації про бібліотеку як структурний елемент установи, її устаткування та

основну  діяльність  для  визначення  рівня  інформування  населення  про

діяльність конкретних бібліотек. 

Загалом,  у  мережі  медичних  бібліотек  України  нараховується  816

бібліотек  різних  рівнів,  серед них  19 бібліотек  медичних вищих навчальних

закладів [1, с. 3; 2]. 

За даними бази  Vstup.info у Києві та Київській області нараховується 15

медичних  закладів  різних  рівнів  акредитації.  Серед  них:  3  університети,  2

академії,  10  коледжів  (з  них  2  –  відокремлені  структурні  підрозділи

університетів). У Києві розташовані 11 медичних навчальних закладів, тоді як у

Київській області функціонують 4 коледжі. 



Інформацію  про  бібліотеки  медичних  університетів  м.  Києва  було

знайдено на сайтах двох ВНЗ. Бібліотека НМУ ім. О.О. Богомольця має власний

сайт  (на  момент  дослідження  сайт  оновлювався),  веде  активну  діяльність  у

соціальних мережах (зокрема на Facebook). Електронний каталог створений на

основі АБІС «ІРБІС» та є у вільному доступі. 

ПВНЗ «Київський медичний університет» створив у своїй структурі електронну

бібліотеку, яка наповнюється навчальними матеріалами для студентів. Доступ

до  бібліотеки  закритий,  а  студенти  можуть  скористатись  бібліотекою

використовуючи персональний код доступу. 

У  м.  Київ  також  функціонують  дві  медичні  академії  –  Національна

медична  академія  післядипломної  освіти  ім.  П.Л.  Шупика  та  ПВНЗ

«Міжнародна  академія  екології  та  медицини».  Бібліотека  НМАПО  ім.  П.Л.

Шупика не має власного сайту, але на офіційному сайті ВНЗ є окрема сторінка,

де висвітлено мета структурного підрозділу, колектив, історія, напрямки роботи,

а  також основні  послуги та  контакти.  У рамках діяльності  бібліотеки  також

створено  інституційний  репозитарій.  У  вільному  доступі  також  офіційне

положення  про  бібліотеку  Академії.  

На офіційному сайті  ПВНЗ «Міжнародна академія  екології  та  медицини» не

було знайдено жодної згадки про бібліотеку як структурний підрозділ. 

У  Києві  функціонує  чотири  медичні  коледжі,  що  є  самостійними

установами  :  Перший  київський  медичний  коледж,  Київський  міський

медичний коледж, Медичний коледж № 3, а також Київський базовий медичний

коледж ім. П.І. Гаврося.

На  сайті  КБМК  ім.  П.І.  Гаврося  створена  окрема  сторінка  присвячена

бібліотеці,  на  якій  коротка  характеризується  діяльність  бібліотеки  та

представлений  її  колектив  на  світлинах.  Також надається  вільний  доступ  до

електронної бібліотеки закладу, що була створена на основі Google Диску.

Київський міський медичний коледж не подає відомостей про діяльність

бібліотеки,  проте  надає  у  вільний  доступ  навчальні  матеріали  для  студентів



різних  курсів.  

Інші коледжі не подають інформацію на сайті про бібліотеку. 

Коледжі,  які  є  структурними підрозділами інших медичних навчальних

закладів (як правило, університетів) не подають інформацію про відокремлені

бібліотеки.

Медичні  коледжі  функціонують  у  чотирьох районного значення  містах

Київської області: Біла Церква,  Макарів, Обухів та Яготин. 

На  сайті  Обухівського  медичного  коледжу  у  розділі,  що  присвячений

історії  училища  коротко  описується  матеріально-технічне  забезпечення

бібліотеки (наявність техніки, кількість робочих місць у бібліотеці), наповнення

її  фондів  та  забезпечення  літературою  студентів.  

Білоцерківський медичний базовий коледж, а також Чорнобильський медичний

коледж (м.  Яготин)  не надають інформації  про бібліотеку на офіційних веб-

сайтах.  На сайті Макарівського медичного коледжу  у розділі присвяченому

навчально-методичній  роботі  серед  інших  основоположних  документів

виставлено також і положення про бібліотеку, де описуються основні завдання

бібліотеки,  зміст  роботи,  управління  книгозбірнею,  її  штат,  матеріально-

технічне забезпечення та права бібліотеки.

Отже, було проаналізовано інформаційне наповнення 13 сайтів медичних 

навчальних закладів різних рівнів акредитації м. Києва та Київської області про 

бібліотеку, її завдання, основну діяльність, фонд та матеріально-технічне 

забезпечення; наявність електронних бібліотек чи матеріалів у вільному 

доступі. З усіх проаналізованих установ бібліотека лише одного закладу має 

власний, відокремлений сайт. Дві бібліотеки мають власні сторінки на сайті 

навчального закладу. Чотири установи ведуть електронну бібліотеку, 

репозитарій чи надають у вільний доступ навчальні матеріали. Шість установ 

(що становить половину від аналізованого) не подають на сайтах жодної 

інформації про наявність у структурі бібліотеки та відомості про її діяльність, 

що відображає проблему низького рівня інформування суспільства про 

діяльність конкретних бібліотек окресленої мережі. 
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