
НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

Київ · 2020

СЛАВНА КОГОРТА

ФАХІВЦІВ МЕДИЧНИХ 

БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

ЗБІРКА БІОГРАФІЧНИХ НАРИСІВ

До 90-річчя заснування 

Національної наукової медичної 

бібліотеки України

Серія «Славні імена української медичної книги: 

медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії»



СЛАВНА КОГОРТА ФАХІВЦІВ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

2

УДК 026:61]-051(477) 

С 47

Рекомендовано до друку науково-методичною радою 

Національної наукової медичної бібліотеки України

(протокол №2 від 20 липня 2020 р.)

Укладачі

С. М. Науменко, О. М. Кірішева

Науковий редактор

Т. А. Остапенко

Редактор 

Н. М. Бортнік

Комп’ютерний набір 

О. М. Кірішева, С. М. Науменко

У збірці біографічних нарисів «Славна когорта фахівців медичних бібліотек України» з серії «Славні 

імена української медичної книги: медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії» ко-

ротко представлено життєвий і трудовий шлях працівників медичних бібліотек України різних рівнів. 

Видання розраховано на широке коло фахівців бібліотечної галузі, може стати в нагоді дослідникам 

розвитку бібліотечної та інформаційної справи в Україні.

Підписано до друку 09.10.2020. Формат – 60 х 90/16. Друк офсетний. Гарнітура – «Unit Slab Pro». Тираж – 250 прим. 

Видавець: ФОП Коляда О. П.: вул. Т. Шевченка, 68, м. Боярка, Київська обл, 08150. Виписка з єдиного держав-

ного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців №157482 Серія ААВ; дата та номер запису: 05.07.2002 

№23390170000001047. Свідоцтво про держ. реєстрацію Серія В00 №862091 від 05.07.2002 р. Свідоцтво держ. 

реєстру видавців №1628 від 23.12.2003, Серія ДК. e-mail: kolyada.oleg@gmail.com

Друк: ПП «КОЛЬОРИ»: вул. Машинобудівників, 17, к. 103, м. Вишневе, Київська обл., 08132. Зам. №09/10/2020.

С 47  Славна когорта фахівців медичних бібліотек України : збірка біографічних нарисів / уклад.: С. М. Науменко, 

О. М. Кірішева ; наук. ред. Т. А. Остапенко ; Нац. наук. мед. бібліотека України. – Київ, 2020. – 192 с. – До 

90-річчя Національної наукової медичної бібліотеки України. 

 ISBN 978-966-2043-07-5

 © Національна наукова медична бібліотека України, 2020



ДО 90-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

3

Від укладачів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Слово до читача  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Іменний покажчик   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Славна когорта фахівців медичних бібліотек України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Галерея подій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177

ЗМІСТ



СЛАВНА КОГОРТА ФАХІВЦІВ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

4

Час спливає невідворотно швидко, багато чого стираючи з нашої пам’яті. Все 

менше свідків минулих подій залишається серед нас. Саме тому так важливо увіч-

нити славні імена з когорти працівників медичних бібліотек України. 

До вашої уваги пропонується збірка біографічних нарисів «Славна когорта 

фахівців медичних бібліотек України» з серії «Славні імена української медичної 

книги: медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії», присвяче-

них людям, справою життя яких стала улюблена професія. 

Науково-допоміжний апарат видання представлено: статтею «Від укладачів»; 

зверненням в.о. генерального директора ННМБУ Остапенко Т. А. – «Слово до чита-

ча» та іменним покажчиком, у якому інформацію подано за алфавітом прізвищ. 

До видання увійшло понад 200 імен працівників Національної наукової ме-

дичної бібліотеки України та мережі медичних бібліотек, які обіймали різні по-

сади – від генерального директора до простого бібліотекаря, але робили одну 

спільну справу – забезпечували фахівців медичної науки й практикуючих лікарів 

необхідною інформацією. 

Ідея створення біографічного нарису зріла вже кілька років і ми щораз більше 

переконувались у його необхідності. Ця книга – данина пам’яті тим працівникам 

медичних бібліотек України, які відійшли у вічність, залишивши по собі не лише 

побудовані бібліотеки, по крихтах зібрані фонди, а й добру славу та повагу колег, 

медичних працівників; вона – вшанування нинішніх подвижників бібліотечної 

справи, популяризаторів медичних знань, які достойно продовжують бібліотечні 

традиції та розвивають їх, підносячи до світового рівня. Кожна з представлених 

Особистостей знайшла своє місце на сторінках видання завдяки невтомній, безко-

рисливій праці на благо збереження духовних цінностей людства, накопичених у 

книгах, бажанню допомогти і врятувати цілий світ, дякуючи знанням, які зберіга-

ються у наукових фондах медичних бібліотек. Доля кожної людини цікава по-своє-

му. Особливої поваги заслуговують ті, хто присвятив улюбленій справі все своє 

життя. Ці імена варто викарбувати у Почесній книзі пам’яті кожної бібліотеки. 

Висловлюємо щиру вдячність всім фахівцям медичних бібліотек України, які 

долучились до створення цієї книги, розшукували призабуті імена, біографії і 

світлини подвижників бібліотечної справи, писали біографічні нариси, вклада-

ючи в них і часточку своєї душі. Видання далеко не повне і не вмістило імен всіх 

достойних людей, які своє життя присвятили цій благородній професії. Сподіва-

ємось, що наша праця знайде відгук у серцях молодого покоління бібліотечних 

фахівців і розпочату нами справу буде продовжено.

Щиро

Світлана Науменко, Олена Кірішева

ВІД УКЛАДАЧІВ
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Дорогі колеги!

Національна наукова медична бібліотека України до свого 90-літнього юві-

лею ініціювала випуск історико-біографічного видання – збірника біографіч-

них нарисів «Славна когорта фахівців медичних бібліотек України», який є 

продовженням дослідження історії медичних бібліотек. Збірник присвячений 

життю та діяльності бібліотечних працівників, що внесли вагомий вклад у 

розвиток та становлення мережі медичних бібліотек України. На його сторін-

ках вперше репрезентовано біографічні довідки фахівців медичних бібліотек 

різних рівнів, узагальнено у фактах та особистостях все розмаїття їх життя 

крізь призму поколінь. Трудова біографія кожного з них є неповторною істо-

рією, миттєвістю людського буття. 

Ще з 30-х років минулого століття почався відлік історії медичних бібліо-

тек країни. За цей довгий, насичений різними подіями шлях розвитку, з року 

в рік бібліотеки піднімалися сходинками визнання та авторитету, долаючи 

нелегкі випробування. 

«Я вибрала Долю собі сама,

І що зі мною не станеться –

У мене жодних претензій нема

До Долі – моєї обраниці»

Ліна Костенко

СЛОВО ДО ЧИТАЧА
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Працею кількох поколінь фахівців, бібліотекарів за покликанням, бібліо-

теки посіли достойне місце в інформаційному просторі держави, як сучасні 

інформаційні центри медичної науки. Потенціал будь-якої бібліотеки – це не 

лише бібліотечні фонди та інфраструктура з обслуговування читачів, а голов-

не – їх кваліфіковані кадри.

Назавжди закарбувались в пам’яті імена відомих корифеїв бібліотекознав-

ства, знакових спеціалістів бібліотечної справи. Особливо хотілось би згадати 

талановитих керівників, будівничих бібліотек: Хмару Федора Лукича, Коло-

мійця Петра Веремійовича, Павленко Раїсу Іванівну, Згурську Ольгу Степа-

нівну, Дулю Матвія Матвійовича, Гопак Валентину Іванівну, Гусака Корнія 

Опанасовича, Горуна Петра Романовича, Іванову Ізабелу Шакирівну, Маєв-

ську Ліну Василівну, Яремчук Ларису Олександрівну, Дримченко Валентину 

Іванівну, Луценка Івана Гавриловича, Коврижину Марію Архипівну, Курнат 

Наталію Миколаївну, Щепінову Вікторію Миколаївну та багато інших. Саме їх 

таланти і високі професійні досягнення заклали свого часу той фундамент, на 

якому тримаються і потужно розвиваються сучасні бібліотеки.

І сьогодні в бібліотеках працює ціла плеяда скромних та самовідданих 

патріотів книги, професіоналів найвищого гатунку, які за покликом душі 

поєднали своє життя з бібліотечною справою. Вони гідно продовжують тради-

ції своїх попередників. 

Цікаво, що серед бібліотечної спільноти багато яскравих, творчо обдарованих 

особистостей, чий духовний світ органічно пов’язаний з письменництвом: Нова-

кова Лариса Янівна, Печаткіна Галина Олександрівна, Грібов Сергій Іванович, 

Воронцовська Ірина Іванівна, Долинна Людмила Борисівна, Васильєва Світлана 

Григорівна, Шакун Ніна Василівна, Яковчук Володимир Іванович, Юрченко Вале-

рія Олександрівна, Юрчишина Ольга Анатоліївна та багато інших.

Звичайно, що на цих сторінках ми згадали далеко не всіх, хто на те заслуго-

вує. Це ціла плеяда яскравих особистостей, кожна з яких заслуговує на згадку в 

книзі. Видання «Славна когорта фахівців медичних бібліотек України», цей сво-

єрідний панорамний портрет бібліотечної галузі в особах є ще одним кроком у 

дослідженні історії розвитку мережі медичних бібліотек. Сподіваємось, що кни-

га буде мати позитивний резонанс серед бібліотечної спільноти і займе чільне 

місце в науковому доробку Національної наукової медичної бібліотеки України.

Від імені творчого колективу хочу подякувати вам, мудрим трудівникам 

ниви книг, всім, хто свого часу здобував і формував нинішній імідж бібліо-

тек, хто і сьогодні натхненно, самовіддано працює на ниві медичної книги, 

за ваше прагнення до нестримного руху вперед, новаторство та неоціненний 

внесок в нашу благородну справу, місія якої – нести світло знань в ім’я здо-

ров’я людини.

З повагою 

в.о. генерального директора 

Національної наукової медичної бібліотеки України

Тетяна Анатоліївна Остапенко
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«Ми потрібні медицині, а медицина – це та галузь знань,

яка потрібна кожній людині»

Раїса Павленко

СЛАВНА КОГОРТА

ФАХІВЦІВ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК 

УКРАЇНИ

АКОПОВА ТАМАРА ПИЛИПІВНА

(22.09.1922, м. Лубни, Полтавська область – ?)

директор Закарпатської обласної наукової медичної бібліотеки, 1960–1976

У 1951 р. закінчила Московський державний бібліотечний 

інститут. Працювала завідувачкою бібліотеки м. Темрюк Крас-

нодарського краю, завідувачкою бібліографічного відділу фун-

даментальної бібліотеки Азербайджанського сільськогосподар-

ського інституту, бібліографом-редактором Київської кіностудії, 

старшим бібліографом Закарпатської обласної бібліотеки для 

дорослих. 

У серпні 1960 р. призначена директором Закарпатської ОНМБ. 

Була високопрофесійним спеціалістом, користувалась великою 

повагою у медичної громадськості області. У цi роки зростає ав-

торитет бiблiотеки як наукового закладу, видаються методич-

нi матерiали, працiвники вiддiлiв з оглядами лiтератури беруть участь у засiданнях 

наукових медичних товариств, обласнiй медичнiй раді. Видається фундаментальний 

бiблiографiчний покажчик «Розвиток охорони здоров’я Закарпаття за роки Радянської 

влади (1946–1966 рр.). 

Заслуга Тамари Пилипівни – нове приміщення бібліотеки, його обладнання, збіль-

шення штату, підняття на належний рівень бібліографічної роботи, організації катало-

гів. Бібліотека була шанована читачами-медиками. У подальшому мешкала в Москві.
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АЛЕКСАНДРОВИЧ РАЇСА ГРИГОРІВНА

(? – ?)

завідувач наукової бібліотеки Київського НДІ ортопедії, 1964–1981

(нині – ДУ «Інститут травматології і ортопедії НАМН України»)

Випускниця Київського державного університету ім. Т. Г. Шев-

ченка романо-германської філології. Кваліфікований перекладач 

з англійської і французької мов, вона стала висококласним про-

фесіоналом бібліотечної справи. За участі Раїси Григорівни комп-

лектування фондів здійснювалось надзвичайно цілеспрямовано, 

систематично, згідно з актуальною тематикою Київського НДІ 

ортопедії. У 1981 р. важливою подією у житті колективу Інститу-

ту та бібліотеки, зокрема, було завершення будівництва нового 

клінічного корпусу, де розмістились читальна зала, абонемент з 

каталогами та книгосховище.

АЛЕКСЄЄВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

(? – ?)

директор Харківської державної наукової медичної бібліотеки, 1948–1973

(нині – КЗОЗ «Харківська наукова медична бібліотека»)

Розпочав роботу в Українській державній науково-медичній бібліотеці (УДНМБ, 

нині – КЗОЗ «Харківська наукова медична бібліотека») з 1 вересня 1947 р. Спочатку на 

договірних засадах був залучений для проведення перевірки фондів бібліотеки, а з 1 

жовтня 1947 р. – зарахований на тимчасову роботу з розбору книжкових фондів на по-

саду бригадира-старшого редактора. 1 грудня 1947 р. Алексєєва М. В. було призначено 

на посаду в. о. заступника директора з наукової частини УДНМБ. Наказом Міністерства 

охорони здоров’я УРСР 7 червня 1948 р. його призначено директором Української дер-

жавної науково-медичної бібліотеки. У 1948 р. рішенням Міністерства охорони здоров’я 

УРСР про передачу функцій з загального керівництва медичними бібліотеками України 

Республіканській науковій медичній бібліотеці, УДНМБ реорганізовано в Харківську 

державну наукову медичну бібліотеку Міністерства охорони здоров’я Української РСР. 

ХДНМБ стала одним з найбільших і найкращих центрів пропаганди медичних знань в 

республіці і основним сховищем медичної літератури Харкова і області.

Алексєєв М. В. доклав величезних зусиль для повернення в ХДНМБ книг, вивезених 

фашистами. Завдяки його активній діяльності, а також роботі співробітників біблі-

отеки, які допомагали йому в розшуку книг, великі втрати у фонді було успішно за-

повнено. Бібліотека продовжувала активну роботу з докомплектування і відновлення 

фондів обласних медичних бібліотек. У повоєнні роки (з 1943 по 1960 рр. в медичні 

бібліотеки України направлено понад півмільйона книг і журналів).

Під керівництвом Алексєєва М. В. Харківська державна наукова медична бібліотека 

стала одним із провідних осередків довідково-бібліографічної роботи в Україні з різних 

галузей медичної науки. Було складено численні ретроспективні бібліографічні покаж-

чики медичної літератури з актуальних питань медичної науки і практики, а також ре-

комендаційні науково-інформаційні покажчики з проблем медичної науки і практичної 
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охорони здоров’я. Також ХДНМБ створювала різноманітні інструкції по веденню ката-

логів в медичних бібліотеках, правила, положення. Так, Алексєєвим М. В. були розробле-

ні «Правила описания произведений печати для библиографических пособий» (1962), 

інструктивні вказівки «Минимум библиотечной техники для библиотек при районных 

больницах и других медицинских учреждениях» (1958), «Материалы по организации сис-

тематического каталога. Система разделителей и структура каталога» (1956) та ін.

ХДНМБ мала досвід побудови «Географічного покажчика праць і збірників», який 

активно пропагувала для впровадження в роботу медичних бібліотек. Бібліотека ста-

ла піонером в організації заочного абонемента в СРСР, що насамперед мало дуже ве-

лике значення для обслуговування периферійних медичних працівників. Ще однією 

передовою новацією ХДНМБ стала доставка медичної літератури медичним праців-

никам районів Харківської області автомобілем бібліотеки. Досвід цієї роботи комі-

сією Державної центральної наукової медичної бібліотеки (ДЦНМБ) в 1957 р. було 

запропоновано поширити в межах УРСР та інших республік.

Згідно з рішенням Державного комітету СРСР з науки і техніки, ХДНМБ – єдина з ме-

дичних бібліотек України, яка увійшла в «Перелік наукових і науково-технічних біблі-

отек, що мають історично сформовані фонди великої наукової та культурної цінності».

Паралельно з основною роботою Алексєєв М. В. також займався викладацькою ді-

яльністю в Харківському державному бібліотечному інституті.

Звільнений з посади директора ХДНМБ 1 березня 1973 р.

АПАНОВА МАЙЯ ВАСИЛІВНА

(14.04.1931, м. Нікополь, Дніпропетровська область – 24.01.2019, м. Київ)

завідувач відділу наукової та рекомендаційної бібліографії 

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1973–1986 (нині – ННМБУ)

У 1955 р. закінчила Київський медичний інститут за спеціаль-

ністю лікар-педіатр. В Республіканській науковій медичній біблі-

отеці (РНМБ) працювала з 1970 р. на посадах старшого бібліоте-

каря, завідувача сектору відділу обробки і каталогізації, з 1973 по 

1986 рр. – завідувала відділом наукової та рекомендаційної біблі-

ографії. Як завідувач відділу, відповідала за інформаційно-бібліо-

графічне обслуговування медичних закладів і окремих медичних 

працівників, надавала методичну і консультативну допомогу спів-

робітникам медичних бібліотек, підтримувала і розвивала творчу 

співпрацю з медичними установами міста, рецензувала бібліогра-

фічні покажчики медичних бібліотек України. Мала публікації у 

спеціальній та медичній пресі за темою «Організація інформаційно-бібліографічного 

та бібліотечного обслуговування спеціалістів-медиків», укладач 11 бібліографічних 

покажчиків: «Николай Иванович Пирогов» (1981), «Гормоны и головной мозг» (1983), 

«Алкоголизм и здоровье» (1986) та інші. Нагороджена медалями: «В память 1500-летия 

Киева», «Ветеран праці»; грамотами Міністерства охорони здоров’я та Міністерства 

культури України. Звільнилась 1986 року в зв’язку з виходом на пенсію.
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АФАНАСІАДІ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

нар. 22.05.1938 р. в м. Умань Черкаської області

головний бібліотекар сектору читальних залів відділу обслуговування читачів

Національної наукової медичної бібліотеки України, 2000–2016

У 1956 р. закінчила Київську середню школу з поглибленим 

вивченням німецької мови. У тому ж році вступила до Харків-

ського державного бібліотечного інституту, який закінчила у 

1961 р., одержала диплом бібліотекаря і бібліографа вищої ква-

ліфікації. 

Трудовий шлях розпочала у 1958 р. Працювала у різних біблі-

отеках міста Києва. 

У 1964 р. вступила на 2-й курс Київського державного педаго-

гічного інституту іноземних мов, який закінчила у 1968 р., одер-

жала диплом викладача німецької мови середньої школи. 

З 1971 по 1975 рр. пройшла повний курс відділення французької мови Республі-

канських курсів іноземних мов. 

У 1972 р. закінчила Вищі державні курси підвищення кваліфікації керівних, інже-

нерно-технічних та наукових працівників з питань патентознавства та винахідництва. 

З 1975 по 1977 рр. навчалася у Київському суспільному інституті патентознавства, 

присвоєно кваліфікацію патентознавець.

З 01.12.1972 р. прийшла працювати бібліографом у Республіканський відділ науко-

вої медичної інформації (нині – Український центр наукової медичної інформації та 

патентно-ліцензійної роботи МОЗ України «Укрмедпатентінформ»), де обіймала різні 

посади. На посаді завідувача відділу наукової медичної пропаганди та масових форм 

роботи здійснювала організацію та підготовку видання «Українського медичного ре-

феративного журналу» (УМРЖ) з 5 важливих розділів медицини. Редагувала видання 

анотованого бібліографічного покажчика «Економічні проблеми охорони здоров’я та 

його реформування на сучасному етапі». Брала активну участь у підготовці та прове-

денні науково-практичних конференцій та наукових семінарів. 

Постійно дбала про підвищення свого фахового рівня, цікавилася новинками ін-

формаційної, бібліотечної та видавничої справи. Свій досвід радо передавала моло-

дим фахівцям. У 1981 р. її було обрано головою профспілки. 

З 01.03.1999 р. перейшла на посаду завідувача сектору Державної наукової медич-

ної бібліотеки МОЗ України. 01.05.2000 р. її переведено на посаду головного бібліо-

текаря сектору читальних залів відділу обслуговування читачів. Звільнилася 28 січня 

2016 р. 

Афанасіаді Л. П. – Почесний донор України, здавала кров для порятунку людей 

понад 70 разів!

Самовідданна багаторічна праця Людмили Петрівни неодноразово була відзначе-

на Почесними грамотами та Подяками МОЗ України, нагороджена медаллю «Ветеран 

праці» (1985).
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БЕРГЕР ЕММАНУЇЛ НАУМОВИЧ

(02 (15).01.1910, м. Київ – 07.11.1999, м. Тернопіль)

директор Київської державної медичної бібліотеки 

Народного Комісаріату охорони здоров’я України, 1932–1935 (нині – ННМБУ),

вчений-патофізіолог, доктор медичних наук, професор

Закінчив Київський медичний інститут у 1935 р. (нині – На-

ціональний медичний університет ім. О. О. Богомольця). 

Працював завідувачем Державної наукової медичної бібліо-

теки (Київ, 1932–1935); співробітником Українського інституту 

експериментальної медицини (1937–1941); науковим співро-

бітником, старшим науковим співробітником Харківського ме-

дичного інституту (1941–1957); в. о. завідувача кафедри (1957–

1959), згодом (1959–1975) завідувачем кафедри патофізіології 

Тернопільського медичного інституту (нині – Тернопільський 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського). 

Працював у галузі патофізіології нервово-гуморальної регуляції функцій організму. 

Напрямок наукової діяльності Бергера Е. Н. склався у період його багаторічної 

праці в лабораторіях, керованих професором Альперном Д. О. Автор близько 100 на-

укових праць, краєзнавчих публікацій. 

Відомий як колекціонер екслібрисів, книжкової графіки. Колекція екслібрисів на-

раховує понад 7000 оригінальних книжкових знаків. Систематизована в 50-ти альбо-

мах. В колекції Еммануїла Наумовича Бергера є екслібриси, що надійшли з Австрії, 

Англії, Аргентини, Бельгії, Польщі, Португалії, Японії та інших країн. Значне місце 

відведено українським авторам. У ній є екслібрис Олени Кульчицької, виконаний у 

20-х роках, мініатюри тернопільських графіків Євгена Удіна, Ярослава Омеляна. Піс-

ля смерті професора колекцію успадкував його син Олександр Єременко, який прожи-

ває в США. У 2000 р. колекцію екслібрисів свого батька він подарував Тернопільсько-

му обласному художньому музею.

БЕРЕГОВА ГАННА ПЕТРІВНА

(27.09.1946, м. Київ – 21.05.2005, м. Київ)

головний бібліотекар відділу наукової індексації літератури 

Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 1964–2005 (нині – ННМБУ) 

У 1971 р. закінчила Київський державний інститут культури 

ім. А. Є. Корнійчука за спеціальністю бібліотекар-бібліограф ви-

щої кваліфікації.

З 1964 р. почала працювати у Республіканській науковій 

медичній бібліотеці. Очолювала сектор централізованого роз-

пису вітчизняної медичної літератури довідково-реферативно-

го відділу. На той час, робота з централізованого аналітично-

го розпису координувалася з Всесоюзною Книжною палатою, 

Державною центральною науковою медичною бібліотекою.

Розписувались матеріали з’їздів, конференцій, нарад, симпозі-
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умів міжнародного, союзного та республіканського значення, статті з 22 іноземних 

журналів медичного та біологічного профілю, що видавались в США, Польщі, Че-

хословаччині, Угорщині, Німеччині. Щомісячно картки централізованого розпису 

відправлялись накладною платою за замовленнями понад 200 бібліотекам та орга-

нам інформації. Вся ця велика робота здійснювалась під керівництвом завідувачки 

сектора Берегової Г. П. на госпрозрахунковій основі. 

Висококваліфікована, організована і добропорядна людина, вона весь час вдоско-

налювала норми та методи діяльності сектору. 

На початку 90-х років відбулися кардинальні зміни в інформаційно-бібліографіч-

ному обслуговуванні користувачів. Згідно з наказом №20-к від 23.01.1992 р. довідко-

во-реферативний відділ було реорганізовано у відділ перекладів, сектор предметиза-

ції та аналітичного розпису припинив свою діяльність, а його працівників переведено 

до інших відділів бібліотеки. З 1997 до 2005 року Берегова Г. П. працювала у відділі 

наукової індексації літератури на посаді головного бібліотекаря.

Вона була творчою, інтелектуальною, високорозвиненою особистістю і користува-

лась серед своїх колег заслуженою любов’ю і повагою.

За значні заслуги та сумлінну працю Берегову Г. П. було нагороджено медалями 

«Ветеран труда», «За трудовое отличие». Неодноразово нагороджувалась почесними 

грамотами МОЗ УРСР.

БЕРЕСТОК ТАМАРА ВАСИЛІВНА

нар. 26.11.1959 р.

завідувач наукової бібліотеки ДУ «Національний інститут фтизіатрії 

і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії 

медичних наук України», м. Київ

Прийшла до інституту у 1982 р., заочно закінчила Київське 

обласне культурно-освітнє училище у 1989 р. за фахом «бібліоте-

кар». У 2004 році її призначено завідувачем бібліотеки. 

За час її керування бібліотека зазнала суттєвих реформатор-

ських змін: відбулися повна реконструкція приміщення, перехід 

від класичних уявлень про бібліотеку на альтернативні джерела 

інформації, електронні та онлайн послуги. Здійснено комп’юте-

ризацію робочих процесів та обслуговування користувачів. 

За ініціативи та безпосередньої участі співробітників біблі-

отеки, підтримки і допомоги дирекції інституту, збулася давня 

мрія кількох поколінь співробітників: на базі бібліотеки було створено Музей історії 

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національ-

ної академії медичних наук України». Значно збільшилась площа приміщення бібліо-

теки, додалася кімната читальної зали, де розташовано експозицію музею. Бібліотека 

стала цікавою для відвідувачів різних категорій читачів, зокрема, медичної молоді, 

яка навчається на кафедрі фтизіатрії.
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БЕРЛАДИН ГАЛИНА ВАСИЛІВНА

нар. 12.12.1954 р.

директор Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки

Має вищу бібліотечну освіту. З 1977 по 1981 рр. працювала за-

відувачем сектору, відділу та заступником директора центральної 

районної бібліотеки Вінницького району, з 1981 по 1989 рр. – за-

відувала сектором наукового абонементу бібліотеки Вінницького 

медичного інституту. З 1989 р. в обласній науковій медичній біблі-

отеці очолювала науково-методичний, а з 1992 р. – відділ науко-

во-медичної інформації та бібліографії, з 1995 р. була заступником 

директора. В березні 1997 р. її призначено директором Вінницької 

обласної наукової медичної бібліотеки. За цей час, при дефіциті ко-

штів, було забезпечено систематичне поповнення фонду Вінниць-

кої ОНМБ новою літературою, зміцнено матеріальну базу, розширено структуру бібліо-

теки. З 2000 по 2005 рр. добудовано приміщення бібліотеки, де відкрито нову читальну 

залу та основне книгосховище, оснащене сучасними металевими рухомими стелажами. 

З 2000 р. було розпочато комп’ютеризацію бібліотеки, створення електронного каталогу 

та повнотекстового інформаційного ресурсу. В 2004 р. Берладин Г. В. ініціювала створен-

ня регіональної корпоративної системи, яка об’єднала 5 ОНМБ та 2 бібліотеки медичних 

вузів і дала можливість бібліотекам, учасницям корпорації, мати сучасну пошукову базу 

для надання оперативної інформації читачам. ВОНМБ за допомогою сайту та WEB-моду-

ля АБІС з 2007 р. забезпечила користувачам дистанційний доступ до інформаційних ре-

сурсів бібліотеки. Крім дистанційного доступу, з 2009 р. розпочато пересувну форму об-

слуговування лікарів районних лікарень медичною книгою. Бібліотека стала потужною 

інформаційною базою для підвищення кваліфікації медичних кадрів області, а колектив 

ОНМБ відіграє важливу роль в житті медичної спільноти області.

Берладин Г. В. неодноразово нагороджувалась почесними грамотами обласної Ради 

та державної адміністрації області, тричі відзначена Почесною грамотою Міністерства 

охорони здоров’я України.

БЄЛЯКОВА НАДІЯ ПРОКОПІВНА

нар. 05.04.1952 р. в м. Носівка на Чернігівщині

завідувач бібліотеки Київської міської клінічної лікарні №1, 1982–2018

Після закінчення школи навчалась у Київському механіко-ме-

талургійному технікумі (КММТ), працювала на радіозаводі в 

м. Києві. В 1994 році вступила до Київського політехнічного ін-

ституту, де отримала спеціальність «Книгознавець поліграфії». 

У Дарницькому районному медичному об’єднанні (ДРМО) на поса-

ді бібліотекаря, провідного бібліотекаря працювала з 1982 року. 

На високому рівні організувала бібліотечно-інформаційне забез-

печення медичних працівників об’єднання. Освоїла і активно 

впровадила в роботу бібліотеки програмне забезпечення. Постій-

но співпрацювала з ННМБУ, член методичної ради ННМБУ. 
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За роки її роботи та особистого сприяння фахівці ДРМО захистили 2 докторські та 17 

кандидатських дисертацій. Активний учасник семінарів та Міжнародних науково-прак-

тичних конференцій, які проводить Національна наукова медична бібліотека України. 

Нагороджена Подякою МОЗ України (2008), почесними грамотами МОЗ України 

та грамотами Міської ради м. Києва, Дарницької районної ради в м. Києві. Ветеран 

праці. На заслужений відпочинок пішла у 2018 році.

БОРОВИК ОЛЬГА БОРИСІВНА

нар. 1972 р. на Полтавщині

директор наукової бібліотеки Вищого державного навчального закладу 

«Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Свій трудовий шлях розпочинала у книгозбірні Національного 

музею-заповідника українського гончарства, поєднуючи роботу із 

навчанням у Київському державному інституті культури. Пізніше 

переїхала до Полтави та вступила на роботу до бібліотеки Україн-

ської медичної стоматологічної академії. З самого початку своєї 

роботи Боровик Ольга Борисівна вражала своєю молодістю, шале-

ною енергетикою, запалом. Тому й не дивно, що вже в 35 років 

стала директором бібліотеки Української медичної стоматологіч-

ної академії.

Ольга Борисівна є ініціатором упровадження інноваційних 

технологій в роботу бібліотеки. Їй, цілеспрямованому керівнику, вдалося кардиналь-

но змінити вектор роботи бібліотеки Української медичної стоматологічної академії. 

Після того, як книгозбірні почали активно комунікувати з читачами за допомогою 

онлайн сервісів, під керівництвом директорки, бібліотекарі успішно освоїли нові, не 

властиві раніше функції – digital-маркетинг, PR, SMM. Сьогодні бібліотекар «Україн-

ської медичної стоматологічної академії» – це і піарник, і модератор, і культуролог, 

копірайтер, редактор, дизайнер – справжній фахівець своєї справи. 

У травні 2012 року на базі наукової бібліотеки ВДНЗ «УМСА» проходила Міжнарод-

на науково-практична конференція «Медичні бібліотеки України в сучасному світі 

науки, культури, освіти». За високий рівень організації та проведення конференції, 

колектив бібліотеки на чолі з О. Б. Боровик відзначено Подякою Національної науко-

вої медичної бібліотеки України. 

Ольга Борисівна має численні Подяки та Почесні грамоти МОЗ України, нагородже-

на Грамотою Полтавської обласної ради.

Наразі директор бібліотеки очолює сектор зв’язків із громадськістю та ЗМІ відділу 

управління освітньо-виховної та гуманітарної роботи з молоддю, є головою «Жіночої 

ради». Має друковані праці.
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БОРТНІК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

нар. 04.07.1958 р. в м. Боярка Київської області

завідувач відділу видання науково-інформаційних матералів 

Національної наукової медичної бібліотеки України

У 1983 році закінчила Київський державний університет іме-

ні Тараса Шевченка, отримала спеціальність філолог, викладач 

української мови та літератури. В 1998 р. отримала свідоцтво 

«Користувач персонального комп’ютера» учбового центру «Кон-

такт». У 2002 р. пройшла навчання у Центрі безперервної інфор-

маційно-бібліотечної освіти на тему «Створення і використання 

електронних видань у бібліотеках».

Трудовий шлях розпочала наприкінці 1975 р. в Інституті 

фармакології та токсикології АМН України, де працювала на 

різних посадах: старший інспектор відділу кадрів, старший 

бібліотекар, завідувач бібліотеки. З листопада 1998 р. – провідний інженер відді-

лу кадрів Фармакологічного комітету МОЗ України (нині – Державний експертний 

центр МОЗ України). З 1.06.2000 р. прийнята на роботу в Державну наукову медич-

ну бібліотеку МОЗ України, де пройшла шлях від бібліотекаря І категорії до завіду-

вача відділу видання науково-інформаційних матералів.

Бортнік Н. М. здійснює редагування інформаційно-бібліографічних покажчиків, 

серед яких «На допомогу практикуючому лікарю», щорічні «Покажчики обмінного 

фонду», «Періодичні видання, що надійдуть до ННМБУ в __ році», «Робота медич-

них бібліотек України у __ році. Інформаційно-аналітичний огляд» та інші. Надає 

консультації з питань використання фондів бібліотеки у залі каталогів і картотек 

бібліотеки.

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства культури та мистецтв України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Голови КМДА, Подякою Міністра охорони здо-

ров’я України та Голови КМДА, Грамотою Української бібліотечної асоціації.

БРАГІНА РАЇСА КАРПІВНА

(13.01.1926, м. Київ – ?)

завідувач відділу комплектування Республіканської

наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1961–1981 (нині – ННМБУ)

У 1953 р. закінчила Харківський державний бібліотечний ін-

ститут за спеціальністю бібліографія.

Трудову діяльність у Республіканській науковій медичній 

бібліотеці розпочала 02.11.1959 р. на посаді бібліографа. З січня 

1961 р. – завідувач відділу комплектування. На цій посаді про-

явила себе як ініціативний, знаючий свою справу працівник. 

Для оперативного, максимально повного комплектування фонду 

бібліотеки налагоджувались тісні зв’язки з бібліотечними колек-

торами, видавництвами, книготоргівельними організаціями, 

центрами інформації. Вирішувались питання з придбання ма-
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лотиражних видань медичної тематики, матеріалів з’їздів, конференцій. Комплекту-

вання фіондів у цей період зросло удвічі. Суттєву допомогу в комплектуванні фондів 

надавав відділ і бібліотекам мережі. Було розпочато підготовку до видання інфор-

маційних покажчиків «Періодичні видання передплачені бібліотекою в … році» та 

«Покажчик обмінного фонду».

Раїса Карпівна брала також активну участь у житті колективу, неодноразово 

обиралась головою місцевого комітету бібліотеки. Звільнилася у зв’язку з виходом 

на пенсію 03.02.1981 р. 

БРАЖНИК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

нар. 26.01.1972 р. у м. Харків

директор Комунального закладу охорони здоров’я 

«Харківська наукова медична бібліотека»

Трудову діяльність в Харківській державній науковій медич-

ній бібліотеці розпочала в 1989 році. В 1996 р. закінчила Харків-

ський державний інститут культури за спеціальністю бібліотеко-

знавство та бібліографія.

Послідовно займала посади бібліотекаря, старшого інспекто-

ра по кадрах, завідувача канцелярією, провідного бібліотекаря, 

завідувача відділу читальних залів, виконувача обов’язків ди-

ректора. 26 грудня 2014 р. рішенням Харківської обласної ради 

Бражник І. О. призначено на посаду директора КЗОЗ «Харківська 

наукова медична бібліотека».

За час роботи на посаді директора проявила себе здібним адміністратором та ор-

ганізатором, керівником, що прагне до постійного розвитку, знаходить можливості 

удосконалювати діяльність закладу, працює творчо, вміє бачити і зосереджуватися 

на головному. Завдяки організаційним здібностям та виваженій кадровій політиці, 

демократичним підходам до управління бібліотекою їй вдалося створити згуртова-

ний, професійний колектив. 

Бражник І. О. багато зусиль докладає питанню встановлення контактів і плідної 

співпраці з іншими установами, що є необхідною умовою розвитку бібліотеки. Вона є 

ініціатором багатьох позитивних змін, які відбуваються в бібліотеці і здійснюються 

колективом на чолі з директором.Під її керівництвом проводиться різнопланова ро-

бота з впровадження сучасних інноваційних підходів, інформаційно-комунікаційних 

технологій. У 2017 р. було здійснено трудомісткий процес переїзду адміністратив-

но-читацького корпусу бібліотеки в нове приміщення. Бражник І. О. чітко та ретель-

но було організовано роботу працівників бібліотеки та значно покращено матеріаль-

но-технічну базу закладу.

За значні досягнення в роботі неодноразово нагороджувалась Почесними грамо-

тами Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, 

отримувала численні подяки за організацію заходів на базі бібліотеки та поза її ме-

жами від вдячних відвідувачів.

Ірина Олександрівна ніколи не стоїть на місці – завжди спрямована вперед, веде за 

собою колектив.
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БРУЙ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

нар. 03.08.1971 р. у с. Войково Згурівського району Київської області

заступник генерального директора з питань інформаційних технологій 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 25.07.2013–11.01.2016

У 1993 році закінчила Переяслав-Хмельницький філіал Київ-

ського державного педагогічного інституту ім. М. П. Драгомано-

ва за спеціальністю «Російська мова і література». У 2010–2011 

роках успішно пройшла курс навчання, затверджений спільно 

Маастрихтським університетом і Школою охорони здоров’я На-

ціонального університету «Києво-Могилянська академія», де от-

римала кваліфікацію магістра зі спеціальності «Менеджмент в 

охороні здоров’я для керівників».

Трудову діяльність розпочала в 1993 році на посаді бібліотека-

ря наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Моги-

лянська академія», згодом працювала там бібліотекарем І категорії, головним бібліо-

текарем, завідувачем відділу, заступником директора з автоматизації. З 2011 по 2013 

рр. – головний бібліотекар науково-технічної бібліотеки Національного технічного уні-

верситету України «Київський політехнічний інститут». З 2013 по 2016 рр. працювала 

заступником генерального директора ННМБУ з питань інформаційних технологій.

Серед ініціатив та нововведень Бруй О. М. – розробка та впровадження проєктів: 

удосконалення комп’ютерної мережі та технічної і програмної підтримки ННМБУ, 

розширення зовнішніх інтернет-каналів ННМБУ, система внутрішньої та зовнішньої 

комунікацій ННМБУ (спільний дисковий простір, система обміну миттєвими повідо-

мленнями, корпоративна пошта, вебсайт, соціальні мережі та ін.); ребредінг ННМБУ, 

розробка нового логотипу та фірмового стилю; розробка й оновлення вебсайту. Через 

оновлений вебсайт розширено коло послуг для користувачів бібліотеки: замовлення 

МБА та екскурсій через онлайнові форми. Активізовано представлення ННМБУ у со-

ціальних мережах: Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Flicker, YuTube. Налагоджено 

систему корпоративної пошти ННМБУ: створено окремі поштові скриньки відділів. 

Переглянуто роботу копіювального центру бібліотеки (усі види робіт зосереджено в 

одному місці). Організовано підготовку до переходу роботи на нову версію АБІС ІР-

БІС-64. Було розроблено ряд Положень: про електронну колекцію ННМБУ; політики 

користування е-ресурсами електронної колекції ННМБУ; про організацію та застосу-

вання комунікаційної системи ННМБУ; про організацію та користування корпора-

тивною електронною поштою; правила користування Інтернет в ННМБУ. 

Організовано та проведено низку науково-практичних заходів: науково-практич-

ний семінар «Наукометричні бази даних в галузі медицини та фармакології» спільно 

з Асоціацією «Інформатіо-Консорціум»; семінар-презентацію клінічної повнотексто-

вої бази даних UpToDate від Wolters Kluwer Health спільно з компанією ABE Marketing; 

науково-практичні семінари «Відкритий доступ до наукової інформації» та «Управ-

ління електронними ресурсами медичних бібліотек», де Бруй О. М. виступила моде-

ратором та ін. Для бібліотек мережі розроблено Типове положення про електронну 

колекцію медичної бібліотеки та таблиці в форматі Ecxel для систематизації та обліку 

е-ресурсів. Крім того, Бруй О. М. брала активну участь та є одним із авторів видання 
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«Організація роботи інформаційно-технологічних систем бібліотеки вищого медич-

ного (фармацевтичного) навчального закладу: методичні рекомендації», затвердже-

ні Міністерством охорони здоров’я України.

У листопаді 2013–квітні 2014 рр. було проведено дослідження «Інформаційні тех-

нології у медичних бібліотеках України», за результатами якого спільно з Українською 

бібліотечною асоціацією підготовлено електронне видання на СD.

У 2014 році Оксана Миколаївна очолила офіційно створену Секцію працівників 

медичних бібліотек Української бібліотечної асоціації. З 2014 по 2018 рік навчалась у 

заочній аспірантурі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за спе-

ціальністю 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (соці-

альні комунікації). У квітні 2019 року захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій: «Збалансована система показни-

ків у стратегічному управлінні бібліотекою». 

У 2018 році Оксану Миколаївну було обрано Президентом всеукраїнської громад-

ської організації Українська бібліотечна асоціація.

З січня 2016 року Бруй О. М. – директор Науково-технічної бібліотеки Національ-

ного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сі-

корського». Її професійна та громадська діяльність відзначена Подякою Міністерства 

охорони здоров’я України. 

БУЛАХ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

нар. 31.05.1951 р. у м. Київ

завідувач відділу організації науково-дослідної роботи 

Національної наукової медичної бібліотеки України

У бібліотеці працює понад 50 років. Трудову діяльність роз-

почала у листопаді 1968 р. креслярем-конструктором Київсько-

го НДІ гідроприладів. З листопада 1969 р. – в Республіканській 

науковій медичній бібліотеці (РНМБ) МОЗ УРСР бібліотекарем 

відділу обробки літератури. У 1974 р. закінчила заочне відді-

лення Київського державного інституту культури ім. О. Є. Кор-

нійчука за спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф вищої ква-

ліфікації». З 1975 р. – головний бібліотекар, завідувач сектору 

відділу організації науково-дослідної роботи (НДР), з 1993 р. по 

теперішній час – завідувач відділу організації науково-дослід-

ної роботи Національної наукової медичної бібліотеки України.

Бере участь в усіх дослідженнях, які проводяться в бібліотеці. Взяла участь у 

соціологічному дослідженні «Радянський медик-читач» (1980–1984 рр.), де вперше 

в практиці медичних бібліотек колишнього СРСР предметом вивчення стало читан-

ня як форма вдосконалення професійних знань та самоосвіти. Багаторічний досвід 

роботи у науковому підрозділі бібліотеки (понад 50 років) дозволив оперативно ви-

значати сучасні пріоритетні напрями наукової роботи і концентрувати зусилля до-

слідницького колективу на їх реалізації. Серед завдань, передбачених широкомасш-

табним проєктом «Медична україніка як складова частина документальної пам’яті 
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України» – участь в інформаційному забезпеченні загальнодержавних і галузевих 

програм відповідної тематики; аналітичне, наукове опрацювання і популяризація 

медичної документальної спадщини в історичному аспекті як основної інформа-

тивно-довідкової бази медичної україніки; проведення історико-бібліотекознавчих 

досліджень (історія становлення та розвитку ННМБ України і бібліотек мережі). 

Найважливіший фрагмент проєкту – розробка медичної біографістики, мета якої 

відтворення історії становлення і розвитку галузі в портретах її діячів. Виданням 

«Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець ХVІІ – перша половина ХІХ ст.» (1997) 

бібліотекою започатковано серію біобібліографічних словників енциклопедичного 

характеру під узагальнюючою назвою «Медицина в Україні». Випуски серії, що вже 

вийшли друком, стали помітною подією в науково-медичному житті країни.

Булах С. М. – учасниця кількох національних проєктів, що репрезентують нашу 

державу в світі: «Золота книга української еліти», «Народжені Україною», «Енцикло-

педія сучасної України», іміджевий альбом «Віки живуть в старому фоліанті. Скарби 

медичної думки з фондів ННМБУ» тощо. Співвиконавиця серії видань ННМБУ «Славні 

імена української медичної книги: медичні бібліотеки України в особах, документах, 

бібліографії», календаря визначних дат «Імена в медицині у відгомоні часу». Досвід 

наукової та краєзнавчої роботи ННМБУ та бібліотек мережі висвітлює на сторінках 

професійних видань (автор майже 50 статей). 

Нагороди: «Ветеран праці» (1990), медаль «В память 1500-летия Киева», Почес-

ні грамоти бібліотеки (1974, 1979, 1985, 2011), Почесні грамоти МОЗ України (2000, 

2010, 2015), Почесна грамота Міністерства культури і мистецтв України (2005), По-

дяки Київської міської державної адміністрації (2003, 2007), Подяка Міністерства 

охорони здоров’я України (2006).

БУРБА ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ

(30.03.1903, с. Перекопівка, Роменський повіт, Полтавська губернія 

(Глинський район, Сумська область, УРСР) – ?)

директор Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 

25.04.1948–05.04.1955 (нині – ННМБУ)

Закінчив Всеукраїнський інститут комуністичної освіти, 

бібліотечний факультет у 1934 р. в м. Харкові (нині – Харків-

ська державна академія культури). 

Після закінчення інституту з 1934 по 1941 рр. працював стар-

шим інспектором управління бібліотек в Наркоматі Просвіти 

УРСР. З 25.06.1941 по 1945 рр. був у лавах Радянської армії. 

З жовтня 1945 по квітень 1948 рр. працював старшим інспек-

тором управління бібліотек Комітету у справах культурно-про-

світницьких закладів при Раді Міністрів УРСР. 

З 25 квітня 1948 року очолив Республіканську наукову медич-

ну бібліотеку у м. Києві, де працював до квітня 1955 року.

За роки роботи проявив себе як висококваліфікований спеціаліст бібліотечної спра-

ви та досвідчений керівник. Нагороджений Орденом «Вітчизняної війни ІІ ст.» і медал-

лю «За перемогу над Німеччиною».
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БУРЛАЙ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

нар. у 1959 р.

завідувач бібліотеки ДЗ «Запорізька медична академія 

післядипломної освіти МОЗ України»

У 1985 році закінчила Харківський інститут культури за спе-

ціальністю бібліотекар-бібліограф. Після його закінчення при-

йшла працювати в бібліотеку Запорізької медичної академії на 

посаду старшого бібліотекаря. Займала посади провідного, го-

ловного бібліотекаря, завідувача відділу обслуговування. 

У 2006 році Наталію Миколаївну було призначено на посаду 

завідувача бібліотеки. З цього часу розпочався новий період в іс-

торії бібліотеки. Активно впроваджуються нові технології. 

З 2007 року започатковано систему автоматизації та створен-

ня електронного каталогу, впроваджуються нові методи обробки 

інформації на всі види бібліотечно-бібліографічних послуг. 

Для оперативного та повнішого інформаційного забезпечення медичних фахів-

ців, колектив бібліотеки на чолі з завідувачкою, вміло поєднують традиційні фор-

ми обслуговування з новітніми технологіями. Створено та ведеться блог «Бібліоте-

ка ЗМАПО», де розміщуються підручники, повідомлення, виставки тощо. Щороку 

Наталія Миколаївна звітує на засіданнях Вченої Ради, яка оцінює роботу бібліотеки 

та виносить рішення про її подальший розвиток. Виступає з доповідями на нара-

дах факультетів щодо забезпечення слухачів фаховими виданнями та інформацією. 

Багато років є членом профспілкового комітету ЗМАПО.

Високий професіоналізм в бібліотечній справі, знання потреб медичних працівни-

ків – користувачів бібліотеки, в поєднанні з комунікабельністю та інтелігентністю, 

принесли Наталії Миколаївні заслужений авторитет та повагу як серед працівників 

бібліотеки, так і серед слухачів академії.

Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами Академії.
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ВАЙНБЕРГ МИХАЙЛО АБРАМОВИЧ

(06.08.1934, с. Махалинецького цукрового заводу, 

Козятинський район, Вінницька область – ?)

завідувач відділу організації науково-дослідної роботи Республіканської наукової

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1973–1992 (нині – ННМБУ)

Бібліотекознавець високої кваліфікації. У 1961 р. закінчив Ле-

нінградський бібліотечний інститут. Працював методистом об-

ласної бібліотеки у м. Кіров. З 1965 р. – бібліотекар, методист, за-

відувач науково-методичного відділу Республіканської наукової 

медичної бібліотеки МОЗ УРСР. У 1973 р. очолив щойно створе-

ний відділ організації науково-дослідної роботи. Разом з колек-

тивом однодумців чітко визначив головні напрями дослідниць-

кої роботи, сформував оптимальну систему співпраці відділу із 

співвиконавцями наукових досліджень: бібліотеками мережі і 

функціональними відділами бібліотеки. В ході виконання загаль-

носоюзних і республіканських досліджень фондової тематики було відпрацьовано ме-

ханізми проведення наукових досліджень, зросло управлінське значення результатів 

НДР. На основі всебічного вивчення структури і кількісних параметрів фондів провід-

них бібліотек галузі, здійснено наукове обґрунтування оптимальних обсягів фондів 

і встановлено рівні надходження і вибуття літератури, розроблено «Концепцію роз-

витку бібліотечних ресурсів в системі МОЗ УРСР», де було запропоновано застосувати 

концептуальні критерії відбору творів друку для «Медичної україніки». 

Вайнберг М. А. – учасник розробки перспективних планів досліджень великих бі-

бліотек республік колишнього СРСР. Підготовлені у відділі інформаційні листи і мето-

дичні рекомендації стали дієвим важелем управління процесом професійного вдоско-

налення медичних працівників України. Член Міжвідомчої комісії, консультативної 

Ради з НДР Міністерства культури УРСР, Начальник штабу цивільної оборони, групи 

партійного контролю бібліотеки, Голова експертної комісії архіву, консультант Ради 

молодих спеціалістів бібліотеки. Звільнився 20.07.1992 р. Має відзнаки: «Відмінник 

охорони здоров’я», «Ветеран праці». 

ВАСИЛЬЄВА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА

нар. 05.08.1954 р. у м. Київ

головний бібліотекар відділу науково-дослідної роботи Державної наукової

медичної бібліотеки МОЗ України, 1998–2001 (нині – ННМБУ)

У 1978 р. закінчила Київський державний університет ім. Та-

раса Шевченка (спеціалізація «українська мова і література»).

З 1971 р. після закінчення середньої школи почала працю-

вати у Республіканській науковій медичній бібліотеці молод-

шим бібліотекарем відділу фондів. Згодом працювала у відділі 

пропаганди нових надходжень, з 1980 р. – завідувачем сектору 

довідково-реєстраційної роботи відділу обслуговування. Знан-

ня психології, педагогічна майстерність, ораторське мистецтво 

ефективно використовувала у роботі з читачами. З 1996 р. – 
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головний бібліотекар сектору редагування відділу науково-методичної роботи, а з 

1998 р. по 27.06.2001 р. – головний бібліотекар сектору дослідження історико-ме-

дичної літератури відділу науково-дослідної роботи. В рамках програми «Медична 

україніка як частина документальної пам’яті України» брала участь у підготовці 

1-ої книги біобібліографічного словника «Медицина в Україні. Вип. 2. Друга полови-

на ХІХ ст. Літери А–К» (2005 р.). 

Світлана Григорівна має хист до літературної творчості. Вона – автор біографіч-

них нарисів для іміджевого видання «Золота книга української еліти». Звільнилась у 

2001 р. 

ВЕРЕМІЄНКО ЛАРИСА СЕРГІЇВНА 

(04.01.1929, с. Небрат, Бородянський район, Київська область – 30.09.2000)

завідувач відділу депозитарного зберігання і книгообміну Республіканської 

наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1979–1985, 1994–1998 (нині – ННМБУ)

У 1945–1948 рр. навчалася у Київському технікумі культос-

вітньої роботи на бібліотечному факультеті. Потому вступила до 

Московського державного бібліотечного інституту, який закінчи-

ла 1953 року за спеціальністю бібліограф. Вивчала польську мову 

на однорічних державних курсах іноземних мов.

У 1948–1954 роках працювала в Бібліотеці Академії наук 

Української РСР; 1954–1957 рр. – начальником відділу спеціалі-

зованої літератури військової частини; 1957–1962 рр. – завідува-

чем бібліотеки Української академії сільськогосподарських наук; 

з 1962 по 1973 роки – завідувачем бібліотеки Інституту мисте-

цтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. 

З травня 1973 року працювала на посадах старшого бібліотекаря, головного біблі-

отекаря РНМБ МОЗ УРСР. З липня 1979 року – завідувач відділу депозитарного збері-

гання і книгообміну. В липні 1985 р. звільнена у зв’язку з виходом на пенсію за віком.

З 1993 по 1997 роки знову працювала в ННМБУ – бібліотекарем, провідним біблі-

отекарем, завідувачем відділу депозитарного зберігання та книгообміну. Проявила 

себе висококваліфікованим спеціалістом в області бібліотекознавства. Брала участь 

у дослідженні наукової теми «Стан і перспективи розвитку фондів РНМБ МЗ УРСР», 

розробила методику вивчення фондів, узагальнила накопичений матеріал і склала 

науковий звіт по темі, основні висновки і рекомендації якого були взяті в основу пе-

ребудови фонду з метою його оптимізації. 

На посаді завідувача відділу розробила регламентуючі документи з організації де-

позитарного зберігання медичної літератури в Україні. Внесла значний вклад в ста-

новлення й розвиток депозитарних та обмінних фондів в Україні. 

Веремієнко Л. С. була членом Бібліотечної Ради національної комісії з питань по-

вернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України. Вивчала 

матеріали Державного архіву Київської області часів окупації т. зв. «Архів–музей пе-

реходової доби» Київської міської управи, а також центрального державного архіву. 

Знайомилася з архівними матеріалами т. зв. відомства Розенберга. Було окреслено 

коло медичних закладів та установ України, книжкові фонди яких зазнали втрат у 
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1941–1944 рр. На основі цієї пошукової і дослідницької роботи розробила матеріали 

«До питання про втрати та пошуки книжкових фондів ДНМБ часів другої світової вій-

ни» для участі на засіданні Національного семінару під егідою ЮНЕСКО.

Мала публікації у фаховій періодиці за напрямом своєї діяльності. 

Була нагороджена: Значком «Отличник здравоохранения»; медалями: «За доблест-

ный труд»; «В память 1500–летия Киева»»; «Ветеран труда». Неодноразово нагород-

жувалася Грамотами Міністерства охорони здоров’я, Міністерства культури України.

ВІДЬМА АУРЕЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

нар. 09.05.1969 р. у с. Мархалівка Васильківського району Київської області

генеральний директор Національної наукової медичної бібліотеки України,

15.03.2019–02.12.2019

З 1984 до 1987 рр. навчалася у Київському культурно-освіт-

ньому училищі за спеціальністю «Бібліотечна справа», отримала 

диплом з відзнакою бібліотекаря середньої кваліфікації.

У 1987–1991 рр. – навчалася у Київському державному інсти-

туті культури імені О. Є. Корнійчука за спеціальністю «Бібліоте-

кознавство і бібліографія», закінчила з відзнакою.

З 2001 по 2006 рр. навчалась у національному авіаційному 

університеті за спеціальністю «Економіка підприємства», квалі-

фікація – економіст. У 1988 році закінчила 1-ші Київські держав-

ні дворічні курси іноземних мов (англійська мова). 

У 2016 р. – підвищувала кваліфікацію в Інституті публічного управління та кадро-

вої політики Національної академії підвищення кваліфікації керівних кадрів культу-

ри на курсі «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеці». 

У 2017 році закінчила курси польської мови при Польському інституті у Києві.

Трудову діяльність в Республіканській науковій медичній бібліотеці ім. Д. І. Ульяно-

ва МОЗ УРСР (нині – ННМБУ) розпочала в 1987 році. 1988–1999 рр. – бібліотекар, бібліо-

текар 2-ї категорії, бібліотекар 1-ї категорії, провідний бібліотекар, завідувач сектору 

відділу наукової систематизації та предметизації літератури; 1999–2000 рр. – бібліоте-

кар 1-ї категорії наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». З 2000 по 2008 рр. працювала на різних посадах центру «Украеросервіс» 

Державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух». 

У 2008–2013 рр. займала посади від головного спеціаліста до начальника управління 

договірної роботи КП «Київтранспарксервіс». З 2014 р. працювала у ННМБУ. Змінила 

ряд посад: головний бібліотекар відділу комплектування, обробки та індексування 

іноземної літератури, завідувач відділу наукової індексації літератури, завідувач від-

ділу наукових інформаційних технологій. У 2016 р. – заступник генерального дирек-

тора з питань інформаційних технологій. 15 березня 2019 р. Наказом Міністерства 

охорони здоров’я України призначена генеральним директором ННМБУ. Цю посаду 

обіймала до звільнення у грудні 2019 року. 

Має професійні сертифікати: по роботі з інформаційними ресурсами Thomson 

Reuters (Clarivate Analytics) та з питань впровадження Універсальної десяткової сис-

теми (УДК) в практику роботи наукових та публічних бібілотек. 
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Має публікації у фаховій періодиці. Коло професійних інтересів охоплює питання, 

що стосуються наукометрії. З 2016 р. готує доповіді та виступає на щорічних Міжна-

родних науково-практичних конференціях та інших форумах. Брала активну участь в 

роботі Української бібліотечної асоціації, була головою Секції працівників працівни-

ків медичних бібліотек Української бібліотечної асоціації (2016–2019).

Відзначена подяками: Міністерства охорони здоров’я України (2016), Окружної лі-

карської палати у Варшаві імені проф. Яна Нелюбовича (2016), Київського міського 

голови (2018).

ВІЛЕНСЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

(03.09.1931, м. Київ – 27.08.2020, м. Євпаторія)

кандидат медичних наук, літератор, історик медицини, 

член Національної спілки журналістів України,

літописець Національної наукової медичної бібліотеки України

У 1955 р. закінчив Київський медичний інститут, працював 

фтизіатром у Київській, Чернігівській та Полтавській областях. 

У 1971 році захистив кандидатську дисертацію. 

Понад 30 років він співпрацював з Національною науковою 

медичною бібліотекою України (ННМБУ), дуже цікавим став 

проєкт створення двох книг, присвячених С. В. Руданському, 

над яким Віленський Ю. Г. працював зі співробітниками біблі-

отеки. Друга книга «І я знов живий світ оглядую…», написана 

до 180-річчя від дня народження С. В. Руданського, здобула Диплом Всеукраїнської 

літературно-мистецької премії імені Степана Руданського. Колектив другої книги 

нагороджено Дипломом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана 

Руданського у 2015 р. 

Віленський Ю. Г. активно співпрацював з відділом організації науково-дослідної 

роботи та відділом наукової бібліографії ННМБУ, був одним з укладчів календаря зна-

менних і пам’ятних дат «Імена в медицині у відгомоні часу», писав статті для біобібліо-

графічних покажчиків, серед яких: «Микола Михайлович Амосов. Легенда світової нау-

ки» (2009), «Дупленко Костянтин Федорович. Організатор охорони здоров’я та історик 

медицини» (2013), «Патоморфолог, історик медицини Сергій Микитович Старченко. До 

100-річчя від дня народження» (2017). Його можна назвати літописцем історії Націо-

нальної наукової медичної бібліотеки України, тільки за період 2007–2019 рік він опу-

блікував близько 50 статей. Є співавтором книги «Бібліотека в намисті слова» (2018).

Друкувався в газетах «Правда України», «Медицинская газета», «Медична газе-

та України», «Ваше здоров’я», «День», журналах «Мистецтво лікування», «Людина і 

світ», «Лікарська справа».

Віленський Ю. Г. створив низку портретів і замальовок, присвячених видатним нау-

ковцям-медикам – всесвітньовідомим хірургам М. Амосову, О. Возіанову, А. Ромодано-

ву, О. Шалімову та іншим, розповідав про найновіші відкриття вітчизняних медиків, 

про будні і свята української охорони здоров’я. 

З-під його пера вийшли книги: «Що ми знаємо про себе?» (1968; 1975), «Доктор 

Булгаков» (1991); «Віктор Некрасов. Портрет життя»» (2001); Є співавтором книг: 
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«Михаил Булгаков и Крым» (1995), «Академик А. П. Ромоданов» (1996), «Олександр 

Івченко. Авіація та особистість» (2003); «Вогонь на себе. Повість про Кузьму Веремі-

єнка», (2002); «Дитячий хірург Микола Ситковський» (2006), «Основи медичної ети-

ки: Підручник» (2002). За цикл історико-медичних дослідженю Юрію Григоровичу 

присуджено премію Академії медичних наук України (2009).

Самовіддана праця Ю. Г. Віленського знайшла відображення у підготовленому фа-

хівцями відділу наукової бібліографії ННМБУ біобібліографічному покажчику «Юрій 

Григорович Віленський», що вийшов у серії «Славні імена української медичної кни-

ги: медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії» у 2007 році.

ВОРОНОВА–ГОРЯІСТОВА СОФІЯ ВІКТОРІВНА

(1896, м. Шуша, Азербайджан – ?)

заступник директора з наукової роботи Республіканської наукової 

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1949–1956 (нині – ННМБУ)

У 1915 р. навчалась у Полтаві у Маріїнській жіночій гімназії. 

У 1924–1926 рр. – в Інституті мистецтв (нині – Санкт-Петербурзь-

кий державний інститут культури, РФ). У 1937–1939 рр. – в Інсти-

туті іноземних мов у Москві. У 1950–1954 рр. – у Харківському 

державному бібліотечному інституті (Диплом з відзнакою).

З 1915 по 1917 рр. давала приватні уроки. У вересні 1917 р. 

почала працювати рахівником в Полтавському фінансовому від-

ділі. 

У 1921 р. перейшла на роботу до бібліотеки у Полтаві, де пра-

цювала до 1924 р. Після навчання у вузі на літературному фа-

культеті з 1928 р. працювала у бібліотеках з перервами на роки евакуації. 

У 1949 р. прийшла працювати до Республіканської наукової медичної бібліотеки 

МОЗ УРСР (нині – ННМБУ) на посаду завідувача книгосховища. Займалась бібліогра-

фічною роботою. Знала іноземні мови і використовувала їх у роботі. Готувала та ви-

ступала з доповідями. Згодом працювала заступником директора з наукової роботи. 

Звільнилась у 1956 р., маючи 40 років трудового стажу, з них 25 – бібліотечного. 

Була депутатом Київської Міської ради депутатів. Мала низку подяк за якісну та 

активну діяльність.
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ВОРОНЦОВСЬКА ІРИНА ІВАНІВНА

(08.09.1945, с. Сивки на Чернігівщині – 30.11.2018, Чернігів)

головний бібліограф відділу науково-інформаційної бібліографії 

Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки

Закінчила Ніжинське культосвітнє училище, а потім – Харків-

ський інститут культури. З дитинства мріяла про книги, у своєму 

ще дитячому творі писала: «Хочу працювати у царстві книг і чер-

пати з них знання все життя». 

Працювала у Сумській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка, в науко-

во-технічній бібліотеці м. Баку, у Чернігівську обласну наукову 

медичну бібліотеку прийшла у 2006 році вже досвідченим фахів-

цем і очолила відділ науково-інформаційної бібліографії. 

Воронцовська Ірина Іванівна є автором збірки «Прошу слова», 

що об’єднує понад 100 нарисів з газет та журналів, укладачем 

науково-бібліографічних покажчиків «Охорона здоров’я Чернігівщини» (1986–1995; 

2006–2015 рр.), «Наукові праці лікарів і фармацевтичних працівників Чернігівської 

області» (1993–2002 рр.), «Календаря знаменних і пам’ятних дат в медицині» (що-

року), персональних покажчиків «Анатолій Груша», «Єрко Іван Петрович», «Дейкун 

Микола Петрович» та ін. 

Ірина Іванівна писала прозу та поезію, уривок з одного із актуальних її віршів:

«Молитва за Україну»

 Молюся за тебе, Вкраїно, Які розлетілися з дому

 Щоб ти підвелася з колін, За хлібом до різних країн

 Щоб ти повернулась до Бога, У пошуках кращої долі,

 За дочок твоїх і синів, Покинувши землі свої…
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ГАВРИШ НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

нар. 15.02.1971 р. у м. Світловодськ Кіровоградської області

директор наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету,

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

У 1990–1994 рр. здобула вищу бібліотечну освіту в Харків-

ському державному інституті культури. Трудову діяльність у 

Харківському фармацевтичному інституті розпочала в 1994 р. 

на посаді завідувача відділу обслуговування навчальною літера-

турою та продовжила її на посаді директора бібліотеки. У 2012 

р. успішно захистила дисертацію на тему «Формування корпо-

ративних бібліотечно-інформаційних ресурсів як складової ін-

формаційної інфраструктури фармацевтичної галузі України» та 

здобула науковий ступінь кандидата наук із соціальних комуні-

кацій. Є членом комісії Бібліотечні технології НМК МОН України, 

членом редакційної колегії журналу «Соціальна фармація в охороні здоров’я».

Разом із колективом Гавриш Н. Б. підняла імідж бібліотеки на високий рівень, 

трансфомувала її в інформаційний та соціокультурний центр із широким спектром 

послуг та онлайнсервісів. У 2011 р. бібліотека отримала статус наукової. Цього ж 

року на базі наукової бібліотеки ННМБУ було проведено Міжнародну науково-прак-

тичну конференцію «Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної та фар-

мацевтичної галузей України: традиційний та інноваційний щлях розвитку». За 

високий рівень організації колектив бібліотеки на чолі з директором Гавриш Н. Б. 

було відзначено Почесною грамотою ННМБУ. У 2018 р. як структурний підрозділ 

університету бібліотека пройшла сертифікаційний аудит на відповідність системи 

управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. 

Нагороджена Почесною грамотою та Подякою МОЗ України (2007, 2008, 2010), 

нагородами органів місцевої влади, Дипломом обласного конкурсу «Вища школа Хар-

ківщини – кращі імена» в номінації «Директор вузівської бібліотеки» (2014).

ГАЙДАМАКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

нар. 29.03.1941 р. в с. Кислівка Таращанського району Київської області

головний бібліотекар відділу обслуговування читачів 

Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 1991–1997 (нині – ННМБУ)

У 1965 р. закінчила Харківський державний інститут культу-

ри за спеціальністю бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації.

З 1985 р. працювала на посаді завідувача сектору читальних 

залів відділу обслуговування читачів РНМБ, згодом – головним 

бібліотекарем цього відділу. Висококваліфікований фахівець з 

великим досвідом бібліотечної справи Гайдамака Л. І. поліпши-

ла роботу читальної зали. 

За багаторічну плідну працю і особистий внесок у розвиток 

бібліотечно-інформаційної роботи нагороджувалась Почесними 

грамотами Міністерства охорони здоров’я України.
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ГАЙДУЧОК МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

нар. 10.10.1929 р. у м. Сосков Орловської області, РФ

завідувач сектору редагування наукових видань відділу організації науково-

дослідної роботи Національної наукової медичної бібліотеки України, 1997–2012,

заслужений працівник культури УРСР

У 1956 р. закінчила Кременецький педагогічний інститут. 

Деякий час працювала вчителем російської мови і літератури 

на Тернопільщині. У 1961–1967 роках – науковий співробітник, 

головний хранитель Музею Лесі Українки (м. Київ), референт 

Українського товариства культурних зв’язків із зарубіжни-

ми країнами (1967–1968 рр.); завідувач філії Будинку–музею 

Т. Г. Шевченка (1968–1974 рр.); завідувач сектору інформа-

ції Київського НДІ містобудування (1974–1977 рр.); директор 

Державного музею книги і книгодрукування (1977–1985 рр.); 

завідувач кабінету видавництва «Веселка» (1986–1990 рр.); 

заступник директора з наукової роботи Національного центру народної культури 

«Музей Івана Гончара» (1993–1995 рр.). З 1996 р. розпочала трудову діяльність у 

Державній науковій медичній бібліотеці (нині – ННМБУ) у відділі організації нау-

ково-дослідної роботи, з 1997 р. – завідувач сектору редагування наукових видань 

цього ж відділу. Зробила вагомий внесок у розробку та розвиток медичної біографіс-

тики, зокрема, у підготовку серії біобібліографічних словників «Медицина в Україні». 

Є автором численних статей культурологічного спрямування в періодичних видан-

нях: «Культура і життя», «Літературна Україна», «Трибуна», «Хрещатик» та ін. Активна 

громадська діячка, учасниця багатьох форумів, присвячених питанням освіти і культу-

ри, зокрема, діяльності музеїв і бібліотек. У своїх доповідях і виступах порушує акту-

альні питання подальшого розвитку української культури, в т. ч. і бібліотечної справи. 

За свою подвижницьку діяльність має вагомі відзнаки: Грамота Верховної Ради 

УРСР (1974); звання «Заслужений працівник культури УРСР» (1982).

ГАЛИЧ СВІТЛАНА НАУМІВНА

нар. 02.11.1940 р. у м. Київ

бібліотекар відділу комплектування та наукової індексації іноземної літератури 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1967–2014

Стаж роботи в бібліотеці – 47 років. У 1962 р. закінчила Київ-

ський ордена Леніна державний університет ім. Т. Г. Шевченка за 

спеціальністю філолог, російська мова та література. 

Трудову діяльність розпочала в 1962 році диспетчером фірми 

«Світанок», в 1964–1965 роках працювала вихователем дошкіль-

ного закладу в м. Київ, у 1965–1967 роках – завідувач бібліотеки 

військової частини у Києві. 

З травня 1967 по лютий 2014 р. працювала в Національній 

науковій медичній бібліотеці України на посаді бібліотекаря 

сектору комплектування та зведених каталогів відділу комплек-
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ГАРІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

нар. 06.04.1956 р. в м. Одеса

директор наукової бібліотеки

 Одеського національного медичного університету

В бібліотеці Одеського медичного університету працює понад 

40 років. У 1989 р. закінчила Київський інститут культури. Тру-

дову діяльність в Одеському медичному інституті (ОМІ) розпоча-

ла в 1977 р. на посаді бібліотекаря. В 1982 р. вона вже завідува-

ла філіалом бібліотеки ОМІ при стоматологічному факультеті. З 

1990 р. – заступник завідувача бібліотеки, а з 2002 р. – директор 

наукової бібліотеки Одеського НМУ.

Саме під керівництвом Гаріної Наталії Вікторівни бібліоте-

ка перетворилася на сучасний інформаційний центр. Було при-

дбано програмне забезпечення АБІС ІРБІС та розпочато ведення 

електронного каталогу, створено репозиторій ОНМедУ, блог бібліотеки. Бібліотека 

вступила до Міжрегіональної корпорації медичних бібліотек України і бере участь у 

створенні Зведеного електронного каталогу медичної періодики. Студентський від-

діл бібліотеки переїхав до окремої сучасної будівлі. В просторих читальних залах з 

вільною Wi-Fi зоною студенти мають змогу працювати з навчальною літературою як 

в паперовому, так і в електронному форматі. Започатковано електронну видачу під-

ручників. Комп’ютеризовано усі відділи бібліотеки.

Послугами бібліотеки університету користуються практично всі студенти і викла-

дачі, а також слухачі факультету удосконалення лікарів, науковці та лікарі міста. Зав-

дяки онлайновим сервісам «Віртуальний бібліотекар», «Присвоєння індексів УДК», 

«Електронна доставка документів» бібліотекарі мають змогу обслуговувати віддале-

них користувачів.

У 2010 році на базі наукової бібліотеки Одеського ДМУ було успішно проведено 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Стан та перспектива розвитку сис-

теми науково-інформаційного забезпечення медичної галузі». За високий рівень ор-

ганізації, колектив бібліотеки на чолі з Гаріною Н. В. було нагороджено почесною 

грамотою ННМБУ. Нагороджена медаллю «За сумлінну працю», Почесною грамотою 

МОЗ України «За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий 

професіоналізм». Має 16 друкованих праць. 

тування та наукової індексації іноземної літератури. Для удосконалення своєї про-

фесійної діяльності у 1971 р. закінчила Державні трирічні курси англійської мови 

та дворічні курси польської мови. Виконувала процеси технічної обробки іноземних 

видань, предметизацію журнальних статей, редагування алфавітного читацького ка-

талогу, надавала кваліфіковані консультації користувачам бібліотеки. Нагороджена 

медалями: «Ветеран праці», «В пам’ять 1500-річчя Києва». 
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ГЛОБІНА ТАМІЛА ОЛЕКСІЇВНА

(1933, м. Тростянець, Сумська область – 2015, м. Київ)

завідувач відділу науково-інформаційної роботи Державної наукової 

медичної бібліотеки МОЗ України, 1976–2004 (нині – ННМБУ)

В Республіканській науковій медичній бібліотеці МОЗ 

УРСР працювала з 1962 р. на посадах завідувача відділу кни-

госховища, завідувача відділу редакційно-видавничої роботи 

(1972–1975), завідувача відділу довідково-інформаційної робо-

ти (1976–2004). Неодноразово представляла бібліотеку на про-

фесійних з’їздах, конференціях, семінарах. У 1954 р. закінчила 

Харківський державний бібліотечний інститут за спеціальніс-

тю бібліографія. У 1976 р. пройшла навчання в Інституті підви-

щення кваліфікації інформаційних працівників Державного ко-

мітету Ради Міністрів СРСР з науки та техніки за спеціальністю 

«Аналітико-синтетична обробка джерел інформації». 

Публікувалась у спеціальній і медичній пресі на теми: організація інформацій-

но-бібліографічного та бібліотечного обслуговування фахівців; науково-методичні 

основи використання інформаційних ресурсів мережі наукових медичних бібліотек; 

про дальше вдосконалення інформаційно-бібліотечного обслуговування медичних 

працівників тощо. Надавала методичну і консультативну допомогу медичним бібліо-

текам і керівникам груп науково-медичної інформації з питань організації інформа-

ційної роботи.

За час керівництва Глобіної Т. О. набула великого розвитку творча співпраця з 

медичними установами міста. Завдяки її ентузіазму, високій професійній майстер-

ності та багаторічному досвіду, очолюваний нею відділ науково-інформаційної ро-

боти, багато років поспіль оперативно та якісно забезпечував науковою інформа-

цією заклади охорони здоров’я, медичних працівників та науковців України. Під 

її керівництвом розпочалося впровадження нових інформаційних технологій, що 

сприяло кардинальним змінам у інформаційно-бібліографічному обслуговуван-

ні спеціалістів. В 1995 році було розпочато підготовку і видання рекомендаційно-

го анотованого покажчика вітчизняних і зарубіжних книг, що надійшли до фонду 

ННМБУ «На допомогу практикуючому лікарю», що довгий час користувався попитом 

не лише в Україні, але і за її межами.

Успіхи Таміли Олексіївни в роботі неодноразово відзначались Грамотами Мініс-

терства охорони здоров’я України, Міністерства культури України. Нагороджена 

медаллю «Ветеран труда», відзнакою «Відмінник охорони здоров’я». Звільнилась 

у 2012 р.
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ГОНЧАР ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

(1918–1997)

завідувач відділу обробки та каталогізації 

Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 1986–1993 (нині – ННМБУ)

В 1939 році закінчила Київський педагогічний інститут. Пра-

цювала в бібліотеці Академії наук УРСР, потім у Київському від-

ділі народної освіти інспектором-методистом. З 1949 по 1979 рр. 

працювала в Республіканській науковій медичній бібліотеці МОЗ 

УРСР (нині – ННМБУ) на різних посадах: бібліотекарем, старшим 

бібліотекарем, а з 1986 по 1993 рр. – завідувачем відділу обробки 

та каталогізації. 

Гончар Л. І. була висококваліфікованим спеціалістом в галузі 

медичної інформації. Багато сил і енергії вона вклала в розробку 

і створення чіткої системи каталогів і картотек для оперативно-

го забезпечення читачів медичною інформацією. Брала участь в створенні «Схеми 

індексів систематичного каталогу медичної літератури» (Київ, 1960), якою довгий 

час користувалися для систематизації медичної літератури в медичних бібліотеках 

України. Проводила семінари з підвищення кваліфікації працівників відділу, бібліо-

теки, завідувачів обласними медичними бібліотеками. 

Має низку відзнак: грамоти Міністерства охорони здоров’я, Республіканського ко-

мітету профспілки медичних працівників. У 1970 р. нагороджена значком «Відмін-

ник охорони здоров’я».

ГОПАК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

(1913, м. Васильсурськ, Горьківська область, РФ – 1994, м. Одеса)

директор Одеської обласної наукової медичної бібліотеки, 1948–1994,

заслужений працівник охорони здоров’я УРСР, біолог, генетик

Закінчила Горьківський університет за спеціальністю біо-

лог-генетик. У 1936 р. її направлено в Одесу для навчання в аспі-

рантурі. В період «єжовщини» її з чоловіком було заарештовано. 

Чоловік загинув у застінках НКВД, а Валентину Іванівну відпу-

щено за недоведеністю складу злочину. 

В 1937 р. її прийнято на посаду бібліотекаря Одеської дер-

жавної наукової бібліотеки ім. М. Горького. До кінця війни вона 

вже обіймала посаду завідувачки бібліографічного відділу, а 

згодом – заступника директора з наукової роботи. 

З 1948 по 1994 рр. – директор Одеської обласної наукової ме-

дичної бібліотеки. За роки керівництва Гопак В. І. бібліотека зазнала найбільшого 

розквіту. Її діяльність на цій посаді неодноразово відзначалась почесними грамотами 

Обласного відділу охорони здоров’я, профспілкою медичних працівників області. 

За значні досягнення в розвитку бібліотечної справи в галузі охорони здоров’я 

Гопак Валентині Іванівні присвоєно звання «Заслужений працівник охорони здо-

ров’я УРСР». 
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ГОРДІЄНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА

нар. 26.01.1960 р. в м. Нальчик Кабардино-Балкарії, РФ

завідувач сектору відділу науково-інформаційної роботи 

Національної наукової медичної бібліотеки України

У 1987 р. закінчила Краснодарський державний інститут 

культури за спеціальністю бібліотекознавство і бібліографія. 

З 1986 р. розпочала трудову діяльність у Республіканській на-

уковій медичній бібліотеці МОЗ УРСР (нині – ННМБУ). Обіймала 

різні посади: редактор, редактор 1 категорії, провідний бібліоте-

кар, завідувач відділу, завідувач сектору відділу науково-інфор-

маційної роботи. Здійснює координацію напрямків роботи сек-

тору. Відповідає за інформаційно-бібліографічне обслуговування 

медичних закладів і окремих медичних працівників; забезпечує 

пропаганду джерел інформації, аналіз їх використання, вивчен-

ня запитів користувачів бібліотеки. Забезпечуючи інформування медичних фахівців 

про нові надходження, систематично надає інформацію для тематичного випуску 

«Онкологія» медичної газети «Здоров’я України». Консультує з питань використання 

фондів бібліотеки у спеціалізованому читальному залі відділу та залі каталогів.

Займає активну громадянську позицію. Має численні Подяки та Грамоти Мініс-

терства охорони здоров’я, Міністерства культури. Нагороджена почесною відзнакою 

Української бібліотечної асоціації «За відданість бібліотечній справі» (2019).

ГОРУН ПЕТРО РОМАНОВИЧ

нар. 14.11.1950 р. у с. Вири Сарненського району Рівненської області

директор Рівненської обласної наукової медичної бібліотеки, 1993–2013

У 1970 р. закінчив Рівненське медичне училище з червоним 

дипломом. Розпочав трудову діяльність в 1972 р. помічником сані-

тарного лікаря в Рівненській обласній санітарно-епідеміологічній 

станції. В цей час навчався на біологічному факультеті Київського 

державного університету ім. Т. Г. Шевченка. В 1975 р. був обраний 

заступником голови обласного комітету Товариства Червоного Хре-

ста, у 1985–1991 рр. працював керуючим обласною базою спеціаль-

ного медичного постачання. В 1991 р. переведений в Рівненський 

обласний відділ охорони здоров’я на посаду начальника другого 

сектору. В січні 1993 р. призначений директором Рівненської облас-

ної наукової медичної бібліотеки (РОНМБ), де працював на цій посаді до грудня 2013 р. 

З січня 2014 р. по лютий 2019 р. працював на посаді головного методиста бібліотеки.

Високі організаторські здібності дали змогу Петру Романовичу згуртувати ко-

лектив обласної наукової медичної бібліотеки і спрямувати зусилля на більш повне 

і якісне бібліотечно-інформаційне забезпечення спеціалістів у галузі охорони здо-

ров’я та медичної науки. Він приділяв велику увагу бібліотечно-інформаційному за-

безпеченню спеціалістів-медиків лікувально-профілактичних закладів, студентів, 

учнів та інших верств населення. Був у постійному пошуку нових ефективних форм 
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і методів цієї діяльності. З його ініціативи РОНМБ одна з перших медичних біблі-

отек в Україні впровадила в роботу сучасні комп’ютерні технології, що дозволило 

бібліотечно-інформаційне забезпечення медичних спеціалістів піднести на значно 

вищий якісний рівень. Багато років поспіль, стараннями директора, РОНМБ мала 

найякісніше комплектування медичною літературою серед обласних медичних бі-

бліотек України. Горуном П. Р. проведено роботу з вивчення та узагальнення істо-

рії обласної медичної бібліотеки та бібліотек мережі. Вийшов друком його нарис 

«З історії Рівненської обласної наукової медичної бібліотеки». Внаслідок наполег-

ливості Горуна П. Р. бібліотека в 2005 р. отримала та освоїла нове приміщення за 

адресою: м. Рівне, вул. Котляревського, 2, яке було безоплатно передано їй компані-

єю ТОВ «Інвестжитлобуд». Завдяки його плідній організаційній і науковій діяльно-

сті КЗ «Рівненська обласна наукова медична бібліотека» Рівненської обласної ради 

стала дієвим науково-методичним центром мережі медичних бібліотек області та за 

підсумками роботи 2009–2013 рр. стала однією з кращих за змістом роботи серед 

мережі медичних бібліотек України. 

ГРІБОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 

(30.08.1938, с. Чердакли, Ульянівська область, РФ – 17.08.2017, м. Харків)

директор Харківської наукової медичної бібліотеки, 1977–2008

Мати Сергія Івановича була іспанкою з сім’ї потомствених флот-

ських офіцерів, народилася в Росії. За професією – хімік–біолог. 

Батько – росіянин, з родини теж потомствених, але вже не флот-

ських, а армійських офіцерів. Батько загинув на війні. Сергія ви-

ховувала одна мати. Після закінчення середньої школи, навчався 

у військовому училищі, служив на флоті. Закінчивши Харківський 

державний інститут культури, працював у Харківській державній 

науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка, де послідовно займав по-

сади головного бібліографа, завідувача науково-методичного від-

ділу і першого заступника директора з наукової роботи. 1 березня 

1977 р. був переведений на посаду директора Харківської державної наукової медичної 

бібліотеки, де пропрацював 31 рік, звільнившись з посади 9 жовтня 2008 р.

Грібов Сергій Іванович був висококваліфікованим спеціалістом, який відмінно 

знав бібліотечну справу і вмів творчо підходити до неї. Мав більше тридцяти науко-

во-методичних і бібліографічних робіт, опублікованих у фахових виданнях.

У 1977–1985 рр. в умовах пошуку нового приміщення для бібліотеки і його подаль-

шої реконструкції та переселення, Харківська державна наукова медична бібліотека 

під керівництвом Грібова С. І. не тільки не знизила обсягів і якості своєї роботи, але 

і збільшила їх. Бібліотека брала найактивнішу участь у вирішенні проблем розвитку 

бібліотечної справи в країні, конференціях, нарадах і семінарах.

Завжди проявляв себе як вправний організатор, вимогливий до себе і підлеглих, 

керівник, який поєднував у собі принциповість і гнучкість у вирішенні різних про-

блем. Він був не лише професійним керівником, але і талановитим поетом. Його мож-

на було б назвати родоначальником поетичної школи неосимволістів. Продовжував 

поетичну традицію Срібного століття. Почав писати у 50-ті роки, в період всевладдя 
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соцреалізму. Майже не робив спроб публікувати свої вірші за радянських часів, аж 

надто його поезія відрізнялася від основного поетичного потоку. 

 Щепотку праха кто-то сделал мной

 И дал сознанье этой жалкой взвеси,

 И вот я замкнут в хрупком равновесье

 Непостижимой участи земной.

 Где все мы вместе – человек и зверь,

 И дерево – в распаде ежечасном –

 Короткой жизни мужеством напрасным

 Вознесены над ужасом потерь.

 … И я лишь тем поэт,

 Что будет смертный час…

 А большего здесь нет

 Ни для кого из нас.

Перше коло слухачів і шанувальників склалося в бібліотеці ім. В. Г. Короленка, де він 

спочатку працював. У 1990 і 1994 рр. в Москві було опубліковано дві його книги «Со-

ната темних вод» і «Білий час». У 2005 р. у видавництві «Фоліо» опубліковано великий 

том віршів, куди увійшли всі його десять поетичних книг. Також публікувався в журна-

лах «Новий світ», «Волга», «Веселка», «Вісник Півночі», «Галілея», «Союз писателей», 

«Антологии современной русской поэзии Украины» та інших періодичних виданнях.

За трудову діяльність нагороджений знаком «Отличник здравоохранения», По-

чесними грамотами МОЗ України та місцевих органів влади за багаторічну сумлінну 

працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток галузі охорони 

здоров’я та медичної науки, створення належних умов праці для працівників закладу.

ГРОМОВА АЛІНА ІВАНІВНА

нар. 30.05.1940 р. в м. Суми

директор Сумської обласної наукової медичної бібліотеки, 1981–1999

У 1959 р. закінчила Сумське медичне училище. В 1970 р. – Хар-

ківський державний інститут культури за спеціальністю бібліоте-

кар-бібліограф вищої кваліфікації. 

З 1959 по 1967 рр. працювала медичною сестрою в обласній 

лікарні. З квітня 1967 р. по січень 1981 р. (крім 1970–1973 рр.) 

працювала в Сумській ОНМБ на посадах бібліотекаря, завіду-

вача відділу наукової інформації, 1970–1973 рр. працювала бі-

бліографом, старшим бібліотекарем в бібліотеці Сумського дер-

жавного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка. 

В січні 1981 р. її призначено директором Сумської ОНМБ, яку 

вона очолювала до 1999 р. З червня 1999 р. по жовтень 2004 р. – заступник директо-

ра Сумської ОНМБ. 

За багаторічну сумлінну працю, високу професійну кваліфікацію нагороджена 

Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я Української РСР і Управління 

охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації. 
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ГУЛІВЕЦЬ МАРІЯ ІВАНІВНА

нар. 09.11.1941 р. у с. Євминка Чернігівської області

головний бібліограф відділу наукової бібліографії 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1976–2011

У бібліотеці Марія Іванівна пропрацювала понад 40 років. Осві-

ту здобула у Київському філіалі Харківського інституту культури, 

який закінчила у 1968 р. за фахом бібліотекар-бібліограф вищої 

кваліфікації. У 1968 р. розпочала трудовий шлях в Республікан-

ській науковій медичній бібліотеці МОЗ УРСР (нині – ННМБУ) у 

відділі наукової бібліографії, де до 1976 р. працювала бібліоте-

карем, старшим бібліотекарем, головним бібліотекарем; з 1976 

по 1991 рр. працювала у відділі довідково-інформаційної роботи 

головним бібліотекарем та завідувачем сектору. У 1994 р. повер-

нулась у відділ наукової бібліографії головним бібліографом. У 

2011 р. звільнилась у зв’язку з виходом на пенсію. 

За час роботи у бібліотеці проявила високий професійний рівень і самовідданість 

бібліотечній справі. Зробила вагомий внесок у бібліотечно-інформаційне забезпечен-

ня спеціалістів медичної галузі: виконувала тематичні довідки, брала участь у підго-

товці рекомендаційних та біобібліографічних покажчиків: «Медична книга України 

у фондах Державної наукової медичної бібліотеки, 1841–1920. Вип. 1: А–Н (2005), 

«Братусь Василь Дмитрович» (2008), «Лікарська совість м. Києва початку XX ст. До 

150-річчя від дня народження Теофіла Гавриловича Яновського» (2011) та інших.

Нагороджена медаллю «Ветеран праці», відзнакою «Відмінник охорони здоров’я», 

грамотами та подяками МОЗ України та Міністерства культури України, подякою 

Київського міського голови. 

ГУСАК КОРНІЙ ОПАНАСОВИЧ 

(24.08.1918, на Донеччині – серпень 2004, м. Чернівці)

директор Чернівецької обласної наукової медичної бібліотеки, 1963–1995)

Корній Опанасович Гусак 32 роки свого життя присвятив Чер-

нівецькій обласній науково-медичній бібліотеці. З його ім’ям 

пов’язана ціла епоха розвитку медичних бібліотек Буковини. За 

часи свого керівництва вивів бібліотеку на високий рівень ро-

боти, зміцнилась її матеріально-технічна база, збільшився штат 

не лише ОНМБ, а й бібліотек лікувальних закладів області. Було 

здійснено також часткову централізацію бібліотек ЛПУ і в штат-

ний розпис лікарень введено посаду бібліотечного працівника. 

Це була одна з кращих медичних бібліотек України. Корній 

Опанасович очолював всі найцікавіші починання в обслугову-

ванні користувачів-медиків, вдосконалював та запроваджував нові форми та методи 

роботи, пов’язані з розвитком і становленням не тільки ОНМБ, а й бібліотек мережі.

Завдяки його наполегливості та підтримці керівництва управління охорони здо-

ров’я у 1989 р. ОНМБ отримала унікальне приміщення, архітектурну пам’ятку XIX 
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ДІДЕНКО НІНА ДМИТРІВНА 

(03.11.1924 – 21.12.2009)

директор бібліотеки Полтавського медичного стоматологічного інституту, 1968–1983

(нині – ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»)

У 1962 р. закінчила Харківський державний інститут куль-

тури. Після цього деякий час працювала в Центральній нау-

ково-технічній бібліотеці (м. Харків). У 1968 р. переїхала до 

Полтави, де очолила бібліотеку Полтавського медичного сто-

матологічного інституту, який Постановою Ради Міністрів 

УРСР від 1967 р. був переведений з міста Харкова. Саме зав-

дяки Діденко Н. Д. розпочався бурхливий полтавський період 

функціонування бібліотеки. Це були роки напруженої та ак-

тивної праці. Особливої уваги потребувала організація обслу-

говування користувачів і забезпечення студентів і викладачів 

необхідною літературою. 

За активної участі директора бібліотеки придбано спеціальну літературу, адже 

тільки незначну частину фондів наукової і навчальної літератури вдалося поверну-

ти з м. Фрунзе, куди було евакуйовано інститут. Ніна Дмитрівна мала надзвичайно 

розвинений художній смак. Прагнула повсякчас виховувати потребу в читанні, інте-

рес до художнього слова, здатність творчо сприймати прочитане. Вона декламувала 

вірші, любила театральне мистецтво і прищеплювала цю любов своїм колегам, брала 

активну участь у громадському житті закладу освіти: організовувала тематичні ве-

чори, зустрічі з письменниками, відповідала за сторінку ветеранів праці в редакції 

інститутської газети. 

Багато зробила Ніна Дмитрівна задля розвитку бібліотеки, згуртування колекти-

ву. За її керівництва було відкрито нові філіали в гуртожитках, введено нові посади, в 

бібліотеці активізувалась масова та інформаційна робота, підвищення кваліфікації 

співробітників, створено Бібліотечну раду. Поступово зростав бібліотечний фонд, збіль-

шувався штат, утворювалися нові відділи. Розвивався виш, а разом із ним і бібліотека.

Ніна Дмитрівна утвердила яскраву і неповторну сторінку успіху академічної 

бібліотеки. З теплотою та ніжністю згадують колеги Ніну Дмитрівну – порядну, чуйну 

людину, яка знаходила час для всіх і кожного, принципового керівника, вмілого орга-

нізатора, справжню майстриню бібліотечної справи, учасницю Другої світової війни, 

ветерана праці, яка присвятила своє життя бібліотеці!

століття. Він був активним захисником інтересів ОНМБ та мережі медичних бібліотек 

області. На базі Чернівецької ОНМБ неодноразово проводились науково-практичні 

конференції, організовані на високому рівні.

За значні досягнення в бібліотечно-інформаційному забезпеченні медичних пра-

цівників області, Гусак К. О. удостоєний почесного звання «Відмінник охорони здо-

ров’я» та неодноразово нагороджувався Почесними Грамотами і Подяками управлін-

ня охорони здоров’я. Загалом мав 16 урядових нагород.

Помер Гусак К. О. на 86-му році життя в серпні 2004 р., залишивши по собі пре-

красну пам’ять серед всіх, хто з ним працював і спілкувався.
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ДІЖУР ТЕТЯНА АЛЬБЕРТІВНА

нар. у 1951 р.

директор Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки, 1991–2019

У 1975 р. закінчила Київський державний інститут культу-

ри імені О. Є. Корнійчука. На посаду директора Херсонської 

ОНМБ її призначено в 1991 р. За період роботи на цій посаді 

бібліотека стала на якісно вищий рівень роботи. Тетяна Аль-

бертівна зробила вагомий внесок в збереження і розвиток не 

лише обласної медичної бібліотеки, а й медичних бібліотек об-

ласті. Під її керівництвом Херсонська ОНМБ, одна з перших 

в Україні серед медичних бібліотек, розпочала використання 

електронних баз даних медико-біологічного профілю в інфор-

маційно-бібліотечному забезпеченні медиків регіону, органі-

зувала створення локальної комп’ютерної мережі для формування електронного 

каталогу та розмістила бази даних власного електронного каталогу в інформацій-

ному просторі, яким успішно користуються не лише медичні бібліотеки України, а 

й ННМБУ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського та інші. 

Бібліотекою було відпрацьовано технології та здійснювалась робота з формуван-

ня електронної бази про видатних медиків краю «Авторитетні файли. Індивідуальні 

автори». За її безпосередньої участі складено і видано краєзнавчий бібліографічний 

покажчик основоположника вітчизняної епідеміології «Самойлович Данило Самій-

лович в історії Херсонщини». 

Бібліотека, очолювана Діжур Т. А., багато років була базою вивчення інновацій-

них процесів з використання комп’ютерних технологій в інформаційному забезпе-

ченні медиків. У 2003 році на базі Херсонської ОНМБ було проведено Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Бібліотеки в інформаційному суспільстві: Істо-

рія. Становлення і розвиток медичних бібліотек України». За високий рівень орга-

нізації колектив бібліотеки на чолі з Діжур Т. А. було нагороджено Почесною гра-

мотою РНМБ МОЗ УРСР (нині – ННМБУ). Тетяна Альбертівна сама була постійним 

учасником Міжнародних науково-практичних конференцій медичних бібліотек, на 

яких ділилась з колегами досвідом роботи. 

Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2010). 

У 2019 році Херсонську ОНМБ реорганізовано у відділ медичної літератури Хер-

сонської ОУНБ імені Олеся Гончара, який Тетяна Альбертівна очолила.
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ДІКАЛОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 

(28.06.1941–15.09.2009, м. Запоріжжя)

директор Запорізької обласної наукової медичної бібліотеки, 1982–2009

(нині – КУ «Обласна наукова медична бібліотека Запорізької обласної ради»)

Дікалова Л. О. першочергово поліпшила організацію книж-

кового фонду, його використання та зберігання, багато зроби-

ла для підвищення якості комплектування не лише обласної 

бібліотеки, а й бібліотек-філіалів, більше уваги приділяла ре-

тельному веденню каталогів ОНМБ, створенню довідково-бі-

бліографічного апарату у філіалах, особливого значення 

надавала заняттям з професійного навчання, підвищення ква-

ліфікації працівників.

З 1990 р., коли скоротився штат Запорізької ОНМБ, зруйну-

валася система централізованого комплектування, змінилася 

структура контингенту бібліотеки (крім медичних працівників, науковців та студен-

тів медичного університету, читачами ставали студенти суміжних спеціальностей, 

учні старших класів гімназій, а також широке коло читачів, що цікавляться народ-

ною медициною, здоровим способом життя), Дікалова Л. О. змогла встановити зв’яз-

ки з профільними видавництвами, медичними навчальними та науковими заклада-

ми, комерційними структурами, запровадила «виїзні читальні», зробивши акцент на 

періодичних виданнях. 

Дікалова Л. О. неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами Обласного 

відділу охорони здоров’я, профспілки медичних працівників області.

ДІХТЯРУК ЛІЛІАНА ПЕТРІВНА 

нар. у 1967 р.

директор Черкаської обласної наукової медичної бібліотеки, 2004–2019 

У Черкаську обласну наукову медичну бібліотеку (ЧОНМБ) при-

йшла працювати у 1989 році бібліографом, потім завідувачкою 

відділу наукової медичної інформації, з 1998 р. – на посаді в. о. ди-

ректора, а з 2004 року призначена директором ЧОНМБ. Навчалася 

у Харківському державному інституті культури за спеціальністю 

бібліотекар-бібліограф.

З призначенням Ліліани Петрівни директором, відновилось 

комплектування медичною літературою, покращились умови 

праці. Було проведено капітальний ремонт системи опалення та 

водопостачання, приміщень усіх відділів, в тому числі абонемен-

та та читальної зали, книгосховищ, придбані нові меблі. 

Ліліана Петрівна здійснила комп’ютеризацію бібліотеки, придбала автоматизо-

вану бібліотечну систему ІРБІС, започаткувавши електронний каталог та ретрокон-

версію. Була ініціатором вступу бібліотеки до системи корпоративної каталогізації 

медичних бібліотек України та Української бібліотечної асоціації (УБА). Активний 

учасник Міжнародних науково-практичних конференцій, які проводить Національна 
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наукова медична бібліотека України. За роки діяльності Ліліани Петрівни на поса-

ді директора ЧОНМБ бібліотека розвинула технічну і матеріальну базу і підвищила 

імідж Черкаської ОНМБ серед медичних бібліотек України. 

Неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами. 

У 2019 р. Черкаську ОНМБ реорганізовано в наукову бібліотеку Черкаської медич-

ної академії, яку очолила Ліліана Петрівна.

ДЛУГУНОВИЧ МАРІЯ ВАСИЛІВНА

нар. 26.04.1944 р. в с. Жовтневе Кагарлицького району Київської області

головний бібліотекар відділу науково-інформаційної роботи 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1995–2019

Пропрацювала в ННМБУ майже 50 років. У 1969 р. закінчи-

ла з відзнакою Київський державний інститут іноземних мов за 

спеціальністю іспанська, англійська мови. У різні роки працюва-

ла вчителем німецької, французької та іспанської мов в середніх 

школах Києва й Запоріжжя. 

З 1970 р. працювала в Республіканській науковій медичній 

бібліотеці МОЗ УРСР (нині – ННМБУ) у відділах обслуговування 

читачів, предметизації і класифікації літератури, видання ін-

формаційно-бібліографічних матеріалів, науково-інформацій-

ної роботи на посадах: редактор, старший редактор 1 категорії, 

головний бібліотекар. Проводила роботу з обслуговування індивідуальних і колек-

тивних абонентів бібліотеки, виконувала тематичні довідки з використанням елек-

тронних інформаційних ресурсів. Забезпечувала популяризацію бібліотечно-бібліо-

графічних знань, демонструючи користувачам можливості застосування потенціалу 

електронних ресурсів з медичної тематики.

За багаторічну сумлінну працю нагороджена Подяками та Грамотами Міністер-

ства охорони здоров’я України, Міністерства культури України. Звільнилась у 2019 р.

ДОЛИННА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА

нар. 02.06.1952 р. в м. Харків

головний бібліотекар відділу організації науково-дослідної роботи 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1995–2019

Пропрацювала в бібліотеці близько 50 років. Трудову ді-

яльність розпочала в 1970 р. у Республіканській науковій 

медичній бібліотеці МОЗ УРСР (нині – ННМБУ) бібліотекарем 

відділу обробки літератури, згодом старшим бібліотекарем, 

завідувачем сектору відділу науково-методичної роботи. 

У 1975 р. закінчила заочне відділення Київського держав-

ного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю 

«Бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації». З 1995 р. до ли-

стопада 2019 р. обіймала посаду головного бібліотекаря відді-

лу організації науково-дослідної роботи.
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Брала безпосередню участь у проведенні наукових досліджень, передбачених про-

грамою «Медична україніка як складова частина документальної пам’яті України», 

зокрема, в розробці медичної біографістики: у підготовці випусків біобібліографіч-

ного словника серії «Медицина в Україні», матеріалів для іміджевих видань, що ре-

презентують нашу державу в світі: «Народжені Україною», «Золота книга української 

еліти» тощо. Людмила Борисівна має хист до літературної творчості: пише вірші, пу-

блікується в журналах та збірниках з питань бібліотечної роботи та біографістики, 

зокрема біографічної розвідки, присвяченої лікарю-гуманісту К. Солусі, статей до 

ювілейних дат українських медиків О. Корчак-Чепурківського, Л. Пирога, Ю. Шані-

на, С. Старченка, В. Братуся, Ю. Борисенка, Ю. Щербака. Постійний дописувач газети 

«Медик столиці». Неодноразово виступала на бібліотечних форумах різного рівня з 

доповідями і повідомленнями згідно тематики досліджень. 

Має ряд відзнак: нагрудний «Знак Пошани» Київського міського голови (2005), 

Почесні грамоти Міністерства охорони здоров’я України (2007, 2012, 2016), медаль 

«Ветеран праці». Звільнилась у листопаді 2019 року.

ДОНЕЦЬ ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА 

(1941–2012)

головний бібліотекар відділу наукової обробки і каталогізації літератури 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1993–2009

Працювала в бібліотеці 40 років. Після закінчення серед-

ньої школи працювала бібліотекарем в шкільній бібліотеці 

м. Києва. У 1971 р. закінчила Київський державний інститут 

культури, бібліотечний факультет. 

У 1969 р. прийшла працювати в Республіканську наукову ме-

дичну бібліотеку (нині – ННМБУ) спочатку бібліотекарем, потім 

старшим редактором, головним бібліотекарем. Була дуже висо-

кокваліфікованим, дисциплінованим працівником з високим 

почуттям відповідальності. Багато сил і енергії вкладала в ор-

ганізацію і розвиток системи каталогів. Редагувала картки для 

алфавітного каталогу книг, що мав розгалужений довідково-пошуковий апарат. Ви-

вчила і впровадила новий ГОСТ 7.1-84 «Бібліографічний опис документа», проводила 

заняття щодо його впровадження в бібліотеці, консультувала працівників бібліотек 

мережі з питань каталогізації. Надавала консультації користувачам у підборі літера-

турі. Працювала в бібліотеці до 2009 році.

Неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами Міністерства охорони здо-

ров’я УРСР. 
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ДРАГОВСЬКИЙ ІПОЛИТ АНТОНОВИЧ 

(1901, м. Київ – 1984)

завідувач відділу книгосховища Республіканської наукової 

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1949–1951 (нині – ННМБУ)

У 1935 р. закінчив Київський бібліотечний технікум за спеці-

альністю бібліотекар. У 1939 р. – Київський педагогічний інститут 

ім. Горького за спеціальністю бібліотекознавець. З 1920 по 1923 

рр. служив у Червоній армії та працював бібліотекарем в 6 полку 

1-го кінного корпусу. З 1930 р. – бібліотекар сільської бібліотеки.

У 1948 р. розпочав трудову діяльність у Республіканській на-

уковій медичній бібліотеці (нині – ННМБУ) з посади бібліотека-

ря відділу книгосховища. Працював на різних посадах у відділі: 

головний бібліотекар, завідувач відділу, знову головний бібліо-

текар книгосховища, але завжди залишався вірним бібліотечній 

книзі і бібліотечній справі. 

Працюючи довгі роки на бібліотечній ниві, Драговський І. А. проявив себе як 

справжній ентузіаст бібліотечної справи. Висококваліфікований фахівець, ветеран 

книгосховища, він творчо підходив до обслуговування читачів бібліотеки та самовід-

дано переносив на своїх плечах і руках тисячі примірників книг і журналів, чим слу-

гував медичній науці, охороні здоров’я та культурі.

Драговський І. А. – учасник Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

Нагороджений медаллю «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.» (Указ Президії Верховної Ради СРСР від 9 травня 1945 р.).

ДРИМЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 

(24.07.1925 – 21.11.1995)

директор Кіровоградської обласної наукової медичної бібліотеки, 1974–1995

Валентина Іванівна вирізнялась високим професіоналізмом, 

освіченістю, внутрішньою культурою, благородством, порядні-

стю і скромністю. Усе своє життя, професійну і творчу діяльність 

В. І. Дримченко присвятила бібліотечній справі. Під її безпосе-

реднім керівництвом було налагоджено роботу ОНМБ та бібліо-

тек районних лікарень, санаторіїв і медичних училищ та ство-

рено першу серед медичних бібліотек України централізовану 

бібліотечну систему (ЦБС), куди увійшло 40 бібліотек-філіалів. 

Було також створено і затверджено 57 груп наукової медичної 

інформації. Централізація бібліотек дозволила покращити біблі-

отечне обслуговування медичних працівників регіону. 

З 1980 р. бібліотеку затверджено Республіканською школою передового досві-

ду з питань формування і використання довідково-інформаційного фонду в умовах 

централізації. На заняттях Школи щороку підвищували свою кваліфікацію бібліо-

течні працівники не лише України, а й інших країн ближнього зарубіжжя. Досвід 

роботи бібліотеки висвітлювався в спеціальній пресі, на конференціях, заняттях 
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шкіл. Впродовж десятків років цю форму підвищення кваліфікації визнано найе-

фективнішою в системі підвищення кваліфікації працівників медичних бібліотек.

Вперше бібліотека за рекомендацією Ради з передового досвіду при Міністерстві 

охорони здоров’я УРСР отримала премію та диплом, а директору Дримченко В. І. 

присвоєно звання «Заслужений працівник культури УРСР».

ДУБИЦЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА

нар. 17.02.1942 р. у м. Кіровоград

завідувач сектору, головний бібліотекар відділу комплектування 

і наукової індексації іноземної літератури 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1978–2012

У 1967 р. закінчила Київський державний університет міені 

Т. Г. Шевченка за спеціальністю філолог, викладач англійської 

мови. Трудову діяльність розпочала у 1960 р. на взуттєвій фа-

бриці в Кіровограді, де пропрацювала до 1962 р. Після закінчен-

ня університету, у 1967–1970 рр. працювала викладачем анг-

лійської мови в с. Данилівка Васильківського району Київської 

області. У 1970–1971 рр. – медсестрою тубінституту в м. Київ. 

З квітня 1971 р. розпочала свою діяльність в Республіканській 

науковій медичній бібліотеці (нині – ННМБУ) спочатку бібліоте-

карем відділу бібліографії, а в 1975 р. переведена у відділ іно-

земної літератури, де працювала на посадах головного бібліотекаря та завідувача 

сектору обробки. Для удосконалення своєї професійної діяльності в 1975 р. закінчила 

курси довідково-інформаційного забезпечення при Інституті підвищення кваліфіка-

ції інформаційних працівників, у 1978 р. – дворічні курси іноземних мов з німецької 

мови. У 1986 р. навчалась на курсах з підготовки спеціалістів для роботи в системі 

ДАСНТІ (Державна автоматизована система науково-технічної інформації).

У своїй роботі особливої уваги надавала питанням нормативно-правової бази ді-

яльності відділу, особливо бригадних форм та методів. Була досвідченим фахівцем 

з предметизації та індексації документів іноземними мовами, проводила заняття з 

підвищення кваліфікації працівників відділу. 

Нагороджена медалями «В пам’ять 1500-річчя Києва» та «Ветеран праці», Почес-

ною грамотою Міністерства охорони здоров’я України.
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ДУЛЯ МАТВІЙ МАТВІЙОВИЧ 

(14.10.1924, с. Козел (нині – с. Михайло-Коцюбинське, 

Чернігівська область) – 28.10.2003)

директор Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки, 1957–2002

Стаж роботи очільника обласних наукових медичних біблі-

отек нараховував 50 років. Закінчивши Чернігівську середню 

школу, вступив до Чернігівського медичного училища (нині – 

Чернігівський базовий медичний коледж), після його закінчення 

(перший повоєнний випуск 1945 року) за направленням працю-

вав у м. Ізмаїл Ізмаїльської області. Спочатку на посаді інспекто-

ра лікувально-профілактичного сектору обласного відділу охоро-

ни здоров’я, а через два роки – директором Ізмаїльської обласної 

медичної бібліотеки. З ліквідацією у 1955 р. Ізмаїльської області, 

Матвія Дулю переводять у м. Черкаси, де він очолив Черкаську 

обласну медичну бібліотеку. Через два роки повернувся у Чернігів на посаду директо-

ра обласної наукової медичної бібліотеки, матеріальний стан якої був у вкрай незадо-

вільному стані. Обшарпане, старе, барачного зразка, приміщення вимушені були ді-

лити між собою бібліотека, служби психоневрологічної лікарні та будинок санітарної 

освіти. І лише в 1963 р. воно повністю перейшло у власність бібліотеки.

Маючи досвід роботи зі створення мережі медичних бібліотек, Матвій Матвійович 

одразу організував її у Чернігові, і вже у 1957 р. відбувся перший триденний обласний 

семінар для бібліотекарів медичних бібліотек області. У 1960 р. ця мережа об’єднува-

ла 60 бібліотек, а у 1966 р. – 64. Обласна наукова медична бібліотека стала науковим 

методичним центром, на її базі було створено центр науково-медичної інформації. 

При кожному лікувальному закладі запрацювали групи науково-медичної інфор-

мації, які очолювали заступники головного лікаря з медичної частини, а обов’язки 

секретаря виконували бібліотекарі. Модель служби наукової медичної інформації 

(НМІ) для практикуючих лікарів було рекомендовано для впровадження в інших об-

ластях України і Росії. 1993 р. бібліотека придбала перший комп’ютер «SAMSUNG», 

а 1994 р. – першу на той час автоматизовану бібліотечну комп’ютерну програму 

«МАRK». Бібліотека переходила до створення електронного каталогу. 

У 1999 р. вийшла книга Анатолія Микитовича Груші – головного лікаря обласної 

лікарні у співавторстві з Матвієм Матвійовичем Дулею – «З історії медицини Черні-

гівщини», в якій було охоплено періоди розвитку медицини на теренах області від 

народної, приказної, земської – до медицини радянського періоду. А через рік – ще 

одна, у співавторстві з генеральним директором комунального підприємства «Ліки 

України» Світланою Пасталицею – «Розвиток медицини та фармації на Чернігівщи-

ні». Вже розмінявши восьмий десяток літ, Матвій Матвійович продовжував наукову 

роботу з медичного краєзнавства. Він увійшов в історію медицини як лікар, бібліо-

текар-бібліограф, що стояв у витоків відродження бібліотечно-інформаційної служби 

у 60-х, інтенсивного розвитку бібліотек у 70–80-х, запровадження нових комп’ютер-

них бібліотечних технологій у 90-х роках минулого століття. 

Ім’я Матвія Матвійовича Дулі занесено до другого тому Енциклопедії Сучасної 

України в розділі «Бібліотеки медичні». Йому присвячені – видання Яременко Н. Д. 
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«Відданість», у монографії Л. Лавриненко «Охорона здоров’я на Чернігівщині» 

(1960–1980) розділ «Особливості поширення медичних знань на Чернігівщині» з ок-

ремим підрозділом «Матвій Дуля – учений-краєзнавець і популяризатор медичних 

знань», видання Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки «Відомі лікарі 

Чернігівщини» (2014) присвячено 90-річчю від дня народження М. М. Дулі, його ім’я 

увіковічнено в експозиції музею Чернігівського базового медичного коледжу. 

Життя Матвія Матвійовича Дулі – це приклад справжнього служіння батьківщині 

й улюбленій справі.

ЄВТУШЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА 

нар. 28.07.1936 р. в м. Малгобек Північно-Осетинської АРСР

завідувач відділу наукової обробки і каталогізації літератури 

Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 1979–1997 (нині – ННМБУ)

Понад 50 років працювала в бібліотеці на різних посадах. 

В роки Великої Вітчизняної війни сім’я перебувала в евакуації в 

Алтайському краї. Після звільнення України, влітку 1944 р. ро-

дина повернудася в с. Іваницю Ічнянського району Чернігівської 

області, де Лариса Іванівна закінчила Іваницьку середню школу 

у 1954 р. У 1957 р. закінчила заочне бібліотечне відділення Ні-

жинського технікуму з підготовки культпросвітпрацівників. 

З 1956 по 1958 роки працювала завідувачем сільської біблі-

отеки в с. Верескуни Іваницького району Чернігівської області.

У 1958–1962 роках навчалась у Харківському бібліотечному 

інституті, здобувши спеціальність бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації. Впро-

довж півтора року навчалась у спецгрупі для підготовки працівників медичних бі-

бліотек. У 1977 році закінчила дворічні курси іноземних мов при Київському будинку 

вчителя і використовувала в роботі французьку мову.

Після закінчення інституту, як одна з кращих випускниць, була направлена на 

роботу в Республіканську наукову медичну бібліотеку (нині – ННМБУ), де розпочала 

свій трудовий шлях з серпня 1962 р. і працювала тут незмінно до виходу на пенсію 

31.12.2013 р. Працювала на посадах старшого бібліотекаря відділу фондів та книгоз-

берігання, згодом – старшим бібліотекарем відділу обслуговування в секторі заочно-

го абонементу. 

У квітні 1970 р. була призначена завідувачем відділу фондів і книгозберання. 

Саме на її плечі ліг тягар відповідальності за переміщення книжкових фондів з при-

міщення за адресою: вул. Горького, 19/21, де раніше розміщувалась бібліотека, у нове 

приміщення за адресою: вул. Л. Толстого, 7. 

В грудні 1972 р., після недовгої декретної відпустки, повернулась на посаду го-

ловного бібліотекаря відділу обслуговування. Після створення в бібліотеці відділу 

предметизації та класифікації літератури, працювала головним бібліотекарем цьо-

го відділу.

З травня 1979 р. до лютого 1997 р. очолювала відділ наукової обробки і катало-

гізації літератури, згодом працювала головним бібліотекарем цього відділу у секторі 
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алфавітних каталогів. Очолюючи відділ, Євтушенко Л. І. зробила вагомий внесок в 

розвиток системи довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Для кращого ін-

формування про нові надходження, у читацькому алфавітному каталозі було відкри-

то 83 серії. Організувала новий ряд алфавітного каталогу статей у 1995 р. Склала 

«Список медичних журналів, що видавались в Україні». Готувала доповіді на засідан-

ня науково-методичної ради. Займалась впровадженням в практику роботи медичних 

бібліотек нової бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК). Була членом Міжві-

домчої комісії з впровадження ББК в практику роботи бібліотек. Надавала методичну 

допомогу обласним медичним бібліотекам мережі. Брала активну участь у підготовці 

та проведенні семінарів, практикумів, занять у Республіканському інституті підви-

щення кваліфікації працівників культури при Міністерстві культури УРСР. З метою 

надання методичної допомоги здійснювала відрядженям в бібліотеки мережі. Євту-

шенко Л. І. переопрацювала інструкцію «Шлях книги», написала докладну історію 

відділу за 60 років.

Керувала проходженням практики студентів Київського державного інституту 

культури імені О. Є. Корнійчука на базі бібліотеки, проводила виховну роботу, тео-

ретичні і практичні заняття, складала характеристики. Здійснювала консультації та 

екскурсії для студентів Київського медичного інституту «УАНМ». Активно займалась 

суспільною роботою: була агітатором, дружинницею, членом профспілки бібліотеки. 

З 1984 р. обрана головою профспілки, де відповідально працювала впродовж бага-

тьох років. 

Має ряд відзнак та нагород: значок «Отличнику здравоохранения» (1980), медалі 

«В память 1500-летия Киева» (1982), «Ветеран труда» (1984), Грамоту Ленінського 

району профспілки медпрацівників м. Києва (1985), Почесну грамоту Ленінського 

району профспілки медпрацівників м. Києва (1986), Почесні грамоти Міністерства 

охорони здоров’я України (1986, 1996), Почесну грамоту Профспілки працівників 

охорони здоров’я України (2012).

ЄПІШКІНА ЛІДІЯ ІВАНІВНА 

(21.07.1939, с. Великий Бурлук, Харківська область – 11.2014, м. Одеса)

завідувач бібліотеки Одеського національного 

медичного університету, 1985–2002

В 1957 р. Єпішкіна Л. І. закінчила бібліотечне відділення 

Львівського культосвітнього училища, у 1961 р. – Харківський 

інститут культури. У 1962–1971 рр. працювала старшим біблі-

отекарем, завідувачем бібліотеки Актюбінського медінституту. 

В 1971–1973 рр. – викладач дисципліни «Бібліотечні фонди і ка-

талоги» в Актюбінському культосвітньому училищі. 

У 1974–1985 рр. – бібліотекар, завідувач відділу, заступник 

завідувача бібліотеки Одеського політехнічного інституту. 

З 1985 по 2002 рр. – завідувала бібліотекою Одеського націо-

нального медичного університету. Під керівництвом Лідії Іванів-

ни було здійснено велику роботу із вдосконалення довідково-бібліографічного апара-

ту бібліотеки, забезпечення повноцінного науково обґрунтованого комплектування 
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фонду, здійснено перехід на систему УДК. Великий досвід та організаторські здібності 

дозволили Лідії Іванівні швидко і успішно організувати переїзди кількох відділів у 

нові приміщення, а потім перебазувати всю наукову бібліотеку в окрему будівлю і 

домогтися її оснащення новим бібліотечним обладнанням і меблями. В бібліотеці 

вперше було встановлено комп’ютери в довідково-бібліографічному відділі та у за-

ступника завідувача бібліотеки і розпочато роботу в електронному форматі. 

За високий професіоналізм та значні досягнення в роботі Лідію Іванівну у 1970 р. 

нагороджено медаллю «За доблесну працю».

ЄРМОЛЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

(? – ?)

директор Наукової медичної бібліотеки Автономної республіки Крим, 1987–2008

заслужений працівник культури України (2003)

За її керівництва було зміцнено матеріально-технічну базу 

бібліотеки, створено фонд рідкісних і цінних видань, розпочато 

автоматизацію і комп’ютеризацію бібліотечних процесів, нала-

годжено систему підвищення кваліфікації. 

З 2000 року в бібліотеці було розпочато впровадження 

комп’ютерних технологій та створення електронного каталогу. 

У 2008 році комп’ютерну мережу бібліотеки було підклю-

чено до мережі Інтернет, створено сайт бібліотеки та відкрито 

Інтернет-центр для користувачів.

Після анексії Криму зв’язки з бібліотекою було втрачено.

ЗАГОРОДСЬКА ОЛЕНА ТИМОФІЇВНА

нар. 17.07.1950 р. у м. Запоріжжя

головний бібліограф відділу науково-інформаційної роботи 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 2002–2016

У 1972 р. закінчила Запорізький педагогічний інститут за спе-

ціальністю викладач англійської мови. 

У 1983 р. розпочала трудову дільність у Республіканській на-

уковій медичній бібліотеці (нині – ННМБУ), де обіймала різні по-

сади: редактор, завідувач сектору, головний бібліограф відділу 

науково-інформаційної роботи. 

Здійснювала роботу з підготовки тематичних довідок із ви-

користанням світових електронних інформаційних ресурсів для 

користувачів бібліотеки. Була представником бібліотеки в орга-

нізаціях, що надають послуги з доступу до баз даних медичної 

інформації.

Має Подяки та Грамоти Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства куль-

тури України. Звільнилась у 2017 р.
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ЗАКРЖЕВСЬКИЙ ЄВГЕН БРОНІСЛАВОВИЧ 

(02(15).08.1909, м. Ніжин, Чернігівська область – 18.03.1973, 

м. Ленінград (нині – м. Санкт-Петербург), РФ)

директор Київської державної медичної бібліотеки 

Народного Комісаріату охорони здоров’я України, 1935–1937 (нині – ННМБУ)

лікар-терапевт, доктор медичних наук

У 1931 р. закінчив Київський медичний інститут (нині – На-

ціональний медичний університет ім. О. О. Богомольця). Після 

закінчення – працював у ньому доцентом кафедри терапії. Під 

час ІІ Світової війни та в повоєнні роки – військовий лікар. 

З 1956 року працював у Військово-медичній академії в Ле-

нінграді: (1960–1963 рр.) – завідувач кафедри військово-польо-

вої хірургії; (1963–1973 рр.) – професор кафедри шпитальної 

терапії Ленінградского санітарно-гігієнічного медичного ін-

ституту. Одним з перших у СРСР організував відділ інтенсивної 

терапії для надання спеціалізованої допомоги хворим з гостри-

ми хімічними отруєннями. Зробив вагомий внесок у вирішення проблем терапії го-

строї променевої хвороби, обґрунтувавши та застосувавши методи трансплантації 

кісткового мозку та переливання донорської крові особам, які постраждали під час 

аварії на атомному підводному човні ВМФ СРСР (К-19). Вивчав патогенез гострих 

лейкозів і анемій, що виникають при захворюваннях органів кровотворення, жов-

тої дистрофії печінки. Втілив на практиці методику прижиттєвої біопсії печінки. 

Основні наукові праці присвячені діагностиці захворювань підшлункової залози. 

ЗАРІЧНЮК ВАЛЕНТИНА СТАНІСЛАВІВНА 

нар. 16.03.1959 р. в м. Сватове Луганської області

директор Рівненської обласної наукової медичної бібліотеки, 2015–2018

(нині – Комунальний заклад «Рівненська ОНМБ Рівненської обласної ради»)

В Рівненській ОНМБ працює з жовтня 1985 року. В 1976 р. роз-

почала трудову діяльність бібліотекарем у Сватівській централі-

зованій бібліотечній системі. 

З 1978 по 1982 рр. навчалася на бібліотечному факультеті 

Харківського державного інституту культури. Після закінчення 

навчання працювала в центральній міській бібліотеці Макіїв-

ської ЦБС Донецької області. З жовтня 1985 р. працює в Рівнен-

ській ОНМБ. 

З лютого 1989 р. по червень 2015 р. очолювала відділ на-

укової медичної інформації. Зберігаючи досягнення в роботі 

відділу, активно запроваджувала нові напрями роботи. З 2000 р. співпрацювала 

з Українсько-Американською програмою запобігання вроджених вад розвитку, яка 

надала бібліотеці безкоштовний доступ до Інтернету. В цей час впроваджено ви-

конання запитів користувачів з використанням світових інформаційно-бібліогра-

фічних ресурсів. У 2003 р. впровадила обслуговування віддаленого користувача. 
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ЗАХАРЧЕНКО (БЄЛІК) ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

нар. 23.02.1928 р. у с. Рудницьке Київської області

головний бібліотекар відділу класифікації літератури Республіканської наукової

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1961–1984 (нині – ННМБУ)

У 1958 р. закінчила Харківський державний бібліотечний 

інститут. В Республіканську наукову медичну бібліотеку МОЗ 

УРСР (РНМБ МОЗ УРСР) прийшла працювати у 1961 році. 

В 1970 р. закінчила Київські державні 3-річні курси інозем-

них мов (англійська мова).

З 1972 р. як головний бібліотекар була призначена відпові-

дальною за організацію та розробку предметного каталогу, про-

водила навчання кадрів предметизаторів та перевірку їх роботи. 

З 1979 р. – заступник завідувача відділу предметизації та класи-

фікації. Працювала в бібліотеці по 1984 рік.

Нагороди: Значок «Отличнику здравоохранения» (1973).

ЗАХАРОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 

(1928 – ?)

завідувач бібліотеки ДУ «Український НДІ медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України», м. Одеса, 1970–1983

Упорядкувала роботу з комплектування та обробки літератури, створила структу-

ру абеткового та систематичного каталогів. Останні роки проживала у Санкт-Петер-

бурзі (РФ).

Придбано автоматизовану бібліотечно-інформаційну програму ІРБІС, працівни-

ки відділу наукової медичної інформації освоїли програму і розпочали навчання 

бібліотечних працівників формуванню електронного каталогу бібліотеки. У 2006 

р., за активної участі Зарічнюк В. С., РОНМБ стала членом міжрегіональної корпо-

ративної системи медичних бібліотек. Продовжувала роботу з дослідження розвит-

ку охорони здоров’я Рівненщини та започаткувала серію бібліографічних покажчи-

ків «Видатні імена медицини Рівненщини».

Багато років обиралася головою профспілкового комітету, де приділяла увагу охо-

роні праці працівників та належній їх оплаті. У 2013 р. стала лауреатом конкурсу 

«Жінка – профспілковий лідер – 2013».

У 2015 р. колектив бібліотеки висунув кандидатуру Зарічнюк В. С. на посаду ди-

ректора бібліотеки на розгляд сесії Рівненської обласної ради. Після закінчення три-

річного контракту, повернулася на посаду завідувача відділу наукової методичної та 

інформаційної роботи. 
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ЗГУРСЬКА ОЛЬГА СТЕПАНІВНА 

(01.02.1931, м. Коростишів, Житомирська область – 15.02.2016, м. Київ)

завідувач відділу науково-методичної роботи Національної наукової 

медичної бібліотеки України, 1973–2009

У 1950 р. закінчила Київський технікум підготовки культо-

світніх працівників. У 1956 р. – Харківський державний інститут 

культури. Трудову діяльність розпочала у 1953 р. бібліотекарем Ки-

ївської міської бібліотеки ім. О. Матросова. З 1971 по 1973 рр. – за-

відувала відділом науково-методичної роботи Центральної міської 

бібліотеки ім. М. Є. Салтикова-Щедріна. З 1973 р. – завідувач відді-

лу науково-методичної роботи Республіканської наукової медичної 

бібліотеки ім. Д. І. Ульянова МОЗ УРСР (нині – ННМБУ). На цій по-

саді Згурська О. С. пропрацювала майже 40 років. Методист за по-

кликанням, спеціаліст високої кваліфікації з питань організації та 

управління бібліотечною справою, вона зробила вагомий внесок у становлення та розви-

ток мережі медичних бібліотек України, організацію підвищення кваліфікації бібліотеч-

них працівників мережі. За її безпосередньої участі було створено Республіканські школи 

передового досвіду в Рівненській, Івано-Франківській та Кіровоградській (нині – м. Кро-

пивницький) обласних наукових медичних бібліотеках. Під її керівництвом розроблено 

документи, що регламентували діяльність шкіл, як баз підвищення кваліфікації праців-

ників медичних бібліотек України. Досвідом своєї роботи школи ділились на конференці-

ях, семінарах, він вивчався і впроваджувався в медичних бібліотеках не лише України, а 

й всього колишнього Союзу, висвітлювався на сторінках спеціальної періодичної преси. 

Впродовж 15 років ця форма підвищення кваліфікації МОЗ УРСР та Республіканським 

комітетом профспілки медичних працівників визнавалась найефективнішою в системі 

підвищення кваліфікації медичних працівників. 

Згурська О. С. брала активну участь в розробці законодавчих актів з питань діяль-

ності бібліотек. Була автором і співавтором численних праць, методичних розробок 

з узагальнення досвіду роботи бібліотек мережі: щорічного інформаційно-аналітич-

ного огляду «Робота медичних бібліотек в ___ році»; Історичного нарису «Обласні на-

укові медичні бібліотеки України. Історія. Становлення. Сьогодення» (2005) та ін. 

Готувала доповіді та виступала на щорічних наукових форумах, організацією яких 

займався ввірений їй відділ. Впродовж багатьох років керувала виробничою практи-

кою студентів Київського національного університету культури і мистецтв. Високий 

професіоналізм Ольги Степанівни поєднувався з прекрасними людськими якостями: 

мудрістю, комунікабельністю, тонким почуттям гумору. До неї за допомогою і пора-

дою звертались не лише з професійних питань. Другом і порадником вона часто була 

і у вирішенні життєвих проблем. 

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, неодноразово нагород-

жувалась почесними грамотами МЗ СРСР та МОЗ України, медалями: «За доблестный 

труд», «За трудовое отличие», «Ветеран праці», «В пам’ять 1500–річчя Києва»; знач-

ком Міністерства культури України «За відмінну роботу», «Отличнику здравоохране-

ния МЗ СРСР». У 2002 р. нагороджена почесною відзнакою Української бібліотечної 

асоціації «За внесок в бібліотекознавство». 
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ЗЛИВКО ОЛЕКСАНДРА РОДІОНІВНА 

(1936, м. Первомайськ, Миколаївська область – 2018)

директор Тернопільської обласної наукової медичної бібліотеки, 1970–1995

Закінчила Харківський інститут культури за спеціальністю 

бібліотекар-бібліограф. Після закінчення навчання у 1968 р. 

була направлена в Тернопільську обласну наукову медичну 

бібліотеку. У 1970 р. – призначена її директором і впродовж 25 

років очолювала цю установу. 

За роки керівництва Зливко О. Р. бібліотека збагатилася ве-

личезним книжковим фондом, яким укомплектовувалися біблі-

отеки медичних закладів міста й області та працювали постій-

но діючі пересувні бібліотеки при фельдшерсько-акушерських 

пунктах. Її діяльність на цій посаді неодноразово відзначалась 

Почесними грамотами Обласного відділу охорони здоров’я.

ЗРАЖЕВСЬКА ТАМАРА МИХАЙЛІВНА

нар. 22 грудня 1936 р. у м. В.-Волочок Калінінської області, РФ

заступник директора з обслуговування читачів Республіканської наукової 

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1976–1992, 

заступник директора з загальних питань 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1992–2007

У бібліотеці пропрацювала 46 років. Вищу освіту здобула у Хар-

ківському державному інституті культури, який закінчила в 1966 р. 

Трудову діяльність розпочала у 1955 р. завідувачкою бібліотеки 

села Міхальча, де працювала до 1960 р. З грудня 1960 р. до травня 

1961 р.– бібліотекар бібліотеки Московського району м. Києва. 

В ННМБУ працювала з травня 1961 по лютий 2007 року на 

різних посадах: бібліотекар, методист відділу мережі, стар-

ший бібліотекар відділу мережі, бібліотекар відділу наукової 

бібліографії, головний бібліотекар довідково-реферативного 

відділу, головний бібліотекар науково-методичного відділу, з 

01.07.1976 р.– заступник директора з обслуговування читачів, з березня 1992 р. до 

лютого 2007 р. – заступник директора з загальних питань. У своїй роботі Тамара Ми-

хайлівна багато уваги приділяла питанням формування, організації системи фондів, 

їх використання та зберігання. Брала активну участь у громадському житті. 

У 2007 р. підвищувала кваліфікацію в Інституті працівників культури Міністерства 

культури і мистецтв України за темою «Організація діяльності бібліотек в сучасних со-

ціально-економічних умовах». Має кілька друкованих праць. Спільно з Хмарою Ф. Л. 

та Павленко Р. І. Зражевська Т. М. в 1972 р. уклала методичні рекомендації «Вопросы 

планирования, учета и отчетности в обласной научной медицинской библиотеке».

Нагороджена значком «Отличнику здравоохранения» і медалями: «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина», «В память 1500-летия Киева», «Вете-

ран труда». Неодноразово нагороджувалась Грамотами й Подяками.
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ЗУБЧЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 

(15.01.1937, с. Корнин, Житомирська область – 01.09.2017, м. Київ)

завідувач сектору відділу наукової бібліографії 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1989–2013

У 1974 р. закінчила Київський державний інститут культури 

ім. О. Є. Корнійчука за фахом бібліотекар-бібліограф вищої ква-

ліфікації. 

Трудовий шлях у Республіканській науковій медичній біблі-

отеці розпочала в 1975 р. З 1989 р. працювала завідувачем сек-

тору у відділі наукової бібліографії, займалася інформаційним 

забезпеченням наукових тем; редагувала та рецензувала видан-

ня обласних наукових медичних бібліотек; проводила краєзнав-

чу роботу, впродовж 20 років збирала матеріал для картотеки 

«Охорона здоров’я в Україні», який став основою створення досі 

існуючої електронної бази даних «Охорона здоров’я України». Підготувала більше 

10 покажчиків, серед яких: «История медицины и здравоохранения г. Киева» (1982), 

«История медицины и здравоохранения Украинской ССР» (1982), «Охрана здоровья 

детей школьного возраста и подростков» (1986), «Криштопа Борис Павлович» (2008) 

та інші. Мала публікації з краєзнавчої тематики.

Нагороджена медаллю «Ветеран праці», грамотами та подяками МОЗ України та 

Міністерства культури України. У 2013 р. звільнилась у зв’язку з виходом на пенсію.

ЗУХЕВИЧ ВАНДА КАРЛІВНА 

(1905, м. Курилівка, Вінницька область – 1980)

старший бібліотекар, редактор Республіканської наукової

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1945–1980 (нині – ННМБУ)

У 1931–1934 роках навчалась у Київському медробфаку. Під 

час війни була в евакуації в Башкирській РСР, працювала в 

Будинку Червоної армії спочатку бібліотекарем, а потім – за-

відувачем бібліотеки. Після повернення з евакуації до Києва, з 

1945 р. працювала в РНМБ МОЗ УРСР на посаді старшого бібліо-

текаря, редактора. Займалась каталогізацією та редагуванням 

бібліографічного опису видань. Працювала над створенням 

зведеного каталогу вітчизняної медичної періодики м. Києва. 

Була дисциплінованим, відповідальним працівником, добре 

виконувала свої обов’язки, брала активну участь в громадській 

роботі колективу. 
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ІВАНІЦЬКА АНТОНІНА СИДОРІВНА 

(21.01.1939, с. Бирюки, Рокитнянський район, Київська область – ?)

завідувач філії Національної наукової медичної бібліотеки України 

у м. Біла Церква, 1974–2014

Працювала в бібліотеці більше 40 років. У 1953–1957 роках 

навчалась у Білоцерківському сільськогосподарському техніку-

мі. У 1957–1958 роках працювала бригадиром польової бригади 

Синявського цукрового комбінату.

З 1958 по 1961 роки – завідувач бібліотеки у с. Бирюки Рокит-

нянського району Київської області.

В 1965 році закінчила Харківський бібліотечний інститут, де 

здобула спеціальність бібліотекар-бібліограф вищої кваліфіка-

ції. Володіла німецькою мовою.

З 1961 до 1973 року працювала в бібліотеках Білої Церкви: 

бібліотекарем, завідувачем бібліотеки, методистом міської бібліотеки для дорослих. 

В серпні 1973 р. прийшла працювати у Республіканську наукову медичну бібліоте-

ку ім. Д. І. Ульянова старшим бібліотекарем, згодом завідувачем відділу пропаганди 

літератури і обслуговування читачів у м. Біла Церква (філія ННМБУ з 07.01.1974 до 

01.07.2014 рр.). Підвищувала свій фаховий рівень – навчалась на місячних курсах з 

медичної інформації, організовувала політінформації, огляди інформаційних матеріа-

лів, виставки тощо. Систематично поповнювала стенд «Медична інформація» новими 

матеріалами. З метою широкого інформування читачів про нові досягнення в галузі 

медицини та охорони здоров’я здійснювала виїзні перегляди нових надходжень до лі-

кувально-профілактичних закладів Київської області. В Білоцерківській міській лікарні 

постійно працювало терапевтичне товариство, яке щороку проводило десять конфе-

ренцій/засідань на актуальні теми. Іваніцька А. С. опікувалась організацією виставок 

літератури, оглядів за темою цих заходів, здійснювала індивідуальне інформування 

про нові надходження головних лікарів та провідних спеціалістів медичної галузі.

Проводила краєзнавчу роботу – оформила й наповнювала папку «Про Білу Цер-

кву», де збирала матеріали про історію медицини міста. Вела папку «Образ медика в 

поезії». Накопичені матеріали допомагали в проведенні конкурсів та інших масових 

заходів у лікувально-профілактичних закладах.

Активно займалась громадською роботою: була головою первинної організації То-

вариства книголюбів при міському відділі охорони здоров’я.

Читачі філії ННМБУ у м. Біла Церква дуже любили свою бібліотеку і високо цінува-

ли професійні й людські якості Іваніцької А. С. 

Звільнилася 30.06.2014 р. у зв’язку з ліквідацією філіалу в м. Біла Церква.

Нагороджена Грамотою правління Білоцерківського міського відділення добро-

вільного товариства любителів книги УРСР за активну участь у пропаганді, цілеспря-

мованому використанні і розповсюдженні книг.
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ІВАНОВА ІЗАБЕЛЛА ШАКИРІВНА 

нар. 17.07.1940 р.

директор Наукової бібліотеки Харківського національного 

медичного університету, 1985–2011

У 1962 р. закінчила Харківський державний бібліотечний ін-

ститут. У трудовій книжці два записи: перший (1962) – Харків-

ська державна наукова медична бібліотека (пройшла шлях від 

бібліографа до завідувача відділу науково-медичної інформації), 

а другий – Наукова бібліотека Харківського національного ме-

дичного університету (ХНМУ), яку вона очолила у 1985 р. і пра-

цювала директором до червня 2011 р.

Свої знання і досвід вкладала у справу створення мережі нау-

ково-медичної інформації у Харкові і Харківській області. Надати 

фахівцю оперативну й актуальну диференційовану інформацію, 

врахувати інформаційні потреби науковців і викладачів, лікарів практичної ланки 

охорони здоров’я та студентів – саме цю складну справу втілювала вона спільно з 

керованим нею відділом науково-медичної інформації.

Очоливши восени 1985 р. бібліотеку медичного вишу, продовжила її розбудову піс-

ля переїзду у 1979 р., упорядкувала структуру і розширила штат бібліотеки з 32 до 

54 одиниць, з 1991 р., першою в Харківському регіоні, запровадила автоматизацію 

бібліотечних процесів, розробила концепцію повної автоматизації бібліотечно-біблі-

ографічного обслуговування в ХНМУ. За її керівництва було впроваджено в роботу 

бібліотеки АБІС, що надало можливість бібліотеці стати учасником корпоративного 

проєкту зі створення Зведеного е-каталогу медичних бібліотек України. 

Ізабелла Шакирівна зробила вагомий внесок у впровадження автоматизації в бі-

бліотеках закладів вищої освіти Харкова і України, була членом Асоціації сучасних 

інформаційно-бібліотечних технологій, все нове й прогресивне впроваджувала у 

практику роботи. 

Особливу увагу приділяла розвитку науково-інформаційного вектору діяльності 

вузівських і медичних бібліотек України, використанню інноваційних технологій в 

бібліотечній справі, диференційованому обслуговуванню користувачів, співробітни-

цтву з міжнародними фондами. За її ініціативою створено репозитарій ХНМУ – голов-

ний електронний архів праць співробітників і студентів університету (2011).

За поданням Іванової І. Ш. бібліотеці ХНМУ було надано статус наукової.

Вона була членом Вченої ради ХНМУ, ради директорів Харківського зонального 

методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти, Української бібліотечної 

асоціації, активним учасником фахових міжнародних, всеукраїнських та регіональ-

них науково-практичних конференцій та семінарів, на яких виступала з доповідями. 

Ізабелла Шакирівна – переможець першого Харківського обласного конкурсу 

«Вища школа – кращі імена» у номінації «Директор вузівської бібліотеки» (2000). 

Неодноразово відзначена нагородами, зокрема: звання «Відмінник освіти України» 

(2004), Почесними грамотами МОЗ України, Асоціації сучасних інформаційно-біблі-

отечних технологій, Грамотою Головного управління освіти і науки Харківської об-

ласної державної адміністрації, Подякою Київського міського голови, Подяками МОЗ 
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ІВАНОВА ІРИНА ДМИТРІВНА 

(20.09.1924, с. Оберець, Ізмалківський район, 

Єлецький округ, РФ – 27.06.1999, м. Львів)

завідувач бібліотеки Львівського державного медичного інституту, 1961–1985 

(нині – Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького)

У 1948 році закінчила Московський державний бібліотечний інститут імені 

В. М. Молотова за спеціальністю бібліотекознавство. З 1946 по 1959 рік працю-

вала на посадах бібліотекаря, старшого бібліотекаря, директора студентської 

бібліотеки Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1961 року 

– завідувач бібліотеки Львівського державного медичного інституту. Відзнача-

лась численними подяками адміністрації інституту, подякою Міністерства охоро-

ни здоров’я УРСР з нагоди 50- річчя заснування мережі медичних бібліотек УРСР 

(1980), нагороджена медаллю Ветеран праці (1979).

України, Почесною грамотою Верховної Ради України (2010), Почесною відзнакою 

Української бiблiотечної асоцiацiї «За вiдданiсть бiблiотечнiй справi» (2011).

У 2010 р. отримала звання «Заслужений працівник ХНМУ» із нагрудним знаком. 

Автор 52 друкованих праць.

Півстоліття свого життя Ізабелла Шакирівна Іванова присвятила бібліотечній 

справі, виховала не одне покоління бібліотекарів-професіоналів, була гарним настав-

ником і стала другом багатьом колегам. До неї й сьогодні звертаються за порадою, як 

до мудрого вчителя й чуйної людини. Пішла на заслужений відпочинок за власним 

бажанням у червні 2011 року.

ІВАНЮК ВІРА ФЛОРІВНА 

нар. 18.08.1942 р. у с. Спіченці Плиськівського району Вінницької області

головний бібліограф відділу патентної та нормативної документації 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1991–2018

Вищу освіту отримала в Київському інституті іноземних мов 

за спеціальністю «викладач іспанської та англійської мови» 

(1964–1969). Після закінчення навчального закладу працювала 

на посаді лаборанта у Всесоюзному науково-дослідному інститу-

ті цукрової промисловості. 

У 1970 р. прийнята на посаду старшого редактора редакцій-

но-видавничого відділу РВНМІ (Республіканського відділу науко-

вої медичної інформації) при Республіканській науковій медич-

ній бібліотеки (нині – ННМБУ). У 1979 р. переведена на посаду 

редактора сектору комплектування та використання патентного 

фонду, з 1982 р. працює завідувачем сектору видачі патентних документів цього від-

ділу, а з 1991 р. – головним бібліографом відділу ННМБУ. 

У 1982 р. закінчила Вищі державні курси підвищення кваліфікації керівних, інже-

нерно-технічних та наукових працівників з питань патентознавства та винахідниц-
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тва (м. Москва), де здобула кваліфікацію патентознавця. Виконувала переклади з іс-

панської мови відомостей про діяльність іноземних фірм в галузі медицини, складала 

та систематизувала картотеку фірм-розробників. 

Упродовж багатьох років на посаді головного бібліографа відділу займалася 

питаннями формування, систематизації та редагування каталогів та картотек: 

«Єдина систематична картотека зарубіжних винаходів (1970–1996)», Систематич-

на картотека із суміжних з медициною класів, Алфавітний реєстраційний каталог 

книг, Алфавітний реєстраційний каталог періодичних видань. Проводила активну 

консультаційну роботу для користувачів патентного фонду та патентознавців до-

слідницьких закладів системи МОЗ України з питань пошуку актуальної інформації 

для планування і виконання науково-дослідних робіт, брала участь у виконанні те-

матичних пошукових запитів. Іванюк В. Ф. була відзначена грамотами бібліотеки 

та МОЗ України. Звільнилася у 2018 році.

ІВАЩЕНКО РУСЛАНА СТЕПАНІВНА 

нар. 14.10.1940 р. в м. Теребовля Тернопільської області

завідувач відділу пропаганди наукової літератури 

та МБА Національної наукової медичної бібліотеки України, 1992–2015 

Пропрацювала в бібліотеці 52 роки. Розпочала свою трудову 

діяльність в 1963 р. на посаді завідувача фотолабораторії Рес-

публіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР. Успішно 

поєднувала роботу з навчанням у Київському інституті культури 

імені О. Є. Корнійчука, який закінчила у 1972 р. за спеціальністю 

бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації. 

У 1979 році її призначено завідувачем довідково-рефератив-

ного відділу, а з 1992 року – завідувачем відділу МБА та ЗА. 

З 2004 р. Руслана Степанівна очолила відділ пропаганди на-

укової літератури та МБА. Під її керівництвом розроблено та 

впроваджено нові форми і методи обслуговування користувачів Київської області 

та інших регіонів України, активно використовується послуга електронної доставки 

документів, що дає можливість оперативно виконувати замовлення користувачів та 

співпрацювати з обласними науковими медичними бібліотеками, учбовими заклада-

ми, медичними та науково-дослідними установами.

Має публікації в спеціальній пресі.

З нагоди 50-річчя роботи в бібліотеці та визначні професійні досягнення Іващенко 

Р. С. у 2013 р. нагороджено «Почесною відзнакою» ННМБУ. Має нагороди: медалі «Ве-

теран труда», «В память 1500–летия Киева», значок «Отличнику здравоохранения». 

Нагороджувалась Почесними грамотами МОЗ України. Звільнилась у 2015 році.
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КАДЬКАЛЕНКО ЛЮДМИЛА КОСТЯНТИНІВНА 

нар. 01.06.1958 р. в м. Київ

провідний бібліотекар наукової бібліотеки 

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Національної академії медичних наук України», м. Київ

В бібліотеку інституту прийшла працювати бібліотекарем. 

Вищу бібліотечну освіту здобула у 1985 році, закінчивши заочно 

Київський інститут культури ім. О. Корнійчука. 

Кадькаленко Л. К. – творча, креативна натура, оперативно 

реагує на все нове, сучасне і прогресивне, пов’язане з бібліотеч-

ною справою та за її межами, вміло застосовує в роботі свій дос-

від, знання та навички. Вона першою в колективі набула досвіду 

роботи з комп’ютером, була активним поборником оснащення 

бібліотеки електронною технікою. Завдячуючи її наполегливо-

сті бібліотека має комп’ютер, переведено в електронний формат 

бібліотечну документацію: щоденник відвідувань та видачі літератури, табель роботи 

та щорічні звіти наукової бібліотеки. Створено та постійно поповнюється електронний 

каталог книжкового фонду (з 2000 року), бази даних: дисертацій науковців, які захи-

щалися в Інституті; авторефератів дисертацій; методичних рекомендацій; періодич-

них видань, передплачених науковою бібліотекою інституту. Людмила Костянтинівна 

надає інформаційні та тематичні довідки оnline, здійснює методичні консультації з 

користування доступними електронними базами, бере участь в оформленні тематич-

них та постійно діючих літературних виставок. Її комунікативні здібності дають змогу 

активно презентувати бібліотеку, звертати увагу усієї адміністрації на те, що наукова 

бібліотека це обличчя Інституту. Кадькаленко Л. К. багато зроблено для естетичного 

оформлення бібліотечного простору. За високий професіоналізм та активну громадян-

ську позицію неодноразово отримувала подяки адміністрації. 

КАЛАШНІК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(12.10.1923, с. Боромля, Тростянецький район, 

Сумська область – 20.06.2014, м. Київ)

реставратор архівних та бібліотечних матеріалів 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1949–2014

Працював у Республіканській науковій медичній бібліотеці 

МОЗ УРСР (нині – ННМБУ) 65 років палітурником, реставратором 

архівних та бібліотечних матеріалів. Освіта – середня. Проводив 

роботу, пов’язану із збереженням науково-медичних документів, 

рідкісних медичних видань, книжково-журнального фонду біблі-

отеки в цілому з виготовлення художніх палітурок з самостійною 

заготівлею і обробкою золоченням. За 65 років роботи ним відрес-

тавровано понад 100 тисяч цінних видань бібліотеки.

Калашнік М. В. – ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник 

бойових дій. Нагороджений «Орденом Отечественной войны».
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КАЛМИКОВ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ 

нар. 20.12.1945 р. в м. Ленінград (нині – м. Санкт-Петербург), РФ

завідувач відділу комп’ютеризації і автоматизації бібліотечних процесів 

Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 1995–1997 (нині – ННМБУ)

У 1976 р. закінчив Київський політехнічний інститут за 

спеціальністю автоматизовані системи керування. У 1973 р. 

розпочав трудову діяльність на посаді інженера Київського 

особливого бюро «Південь». В 1985 р. перейшов до Київсько-

го науково-дослідного інституту електромеханічних приладів. 

У 1989 р. перейшов на роботу в Київський науково-дослідний 

інститут проблем реєстрації інформації. У 1992 р. працював в 

Інституті системних досліджень та інформаційних технологій 

м. Києва. У 1992–1993 рр. стажувався у всесвітньо відомій фір-

мі «BULL» (Франція), де оволодів технологією роботи на най-

новітніших ком’ютерах. В 1994 р. стажувався в медичному центрі Пенсільванського 

Університету США для удосконалення роботи в комп’ютерно-інформаційному центрі 

доктора Альберта Шере та підготовки для проведення бібліографічного пошуку в На-

ціональній Бібліотеці медицини США та Пенсільванії.

В 1995 р. призначений на посаду завідувача відділу комп’ютеризації і автома-

тизації бібліотечних процесів Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України 

(нині – ННМБУ). Керував розробками великих проєктів, в тому числі розбудовою 

інформаційної мережі та електронного каталогу в бібліотеці.

У 1995–1997 рр. на посаді завідувача відділу Калмиков В. Ф. зробив значний вне-

сок для впровадження комп’ютеризації та автоматизації бібліотечних процесів. Було 

встановлено локальну комп’ютерну мережу, проведено виділену лінію для мережі 

Internet, автоматизовано процес реєстрації читачів і проведення статистичних ана-

лізів; замовлення і облік надходжень передплачених видань; введення в електронний 

каталог нових надходжень документів.
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КАРАНДАШОВА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА 

нар. 02.03.1937 р. в с. Вавож, Удмуртія, РФ

завідувач відділу комплектування наукових фондів 

Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 1981–1999 (нині – ННМБУ)

У 1962 році закінчила Ленінградський державний бібліо-

течний інститут ім. Н. К. Крупської, отримавши спеціальність 

бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації. У 1962 р. розпочала 

трудову діяльність завідувачем бібліотеки військової частини у 

Ленінградському військовому окрузі. В 1972 р. переїхала в Жи-

томир, де працювала завідувачем відділу інформації Житомир-

ської обласної наукової медичної бібліотеи.

З жовтня 1973 р. розпочала свою діяльність у Республіканській 

науковій медичній бібліотеці ім. Д. І. Ульянова МОЗ УРСР (нині – 

ННМБУ) на посаді старшого бібліотекаря. Згодом працювала го-

ловним бібліотекарем у науково-методичному відділі, відділі обслуговування читачів. 

В лютому 1981 року її було призначено завідувачем відділу комплектування наукових 

фондів. Брала активну участь в роботі з надання практичної та методичної допомоги 

медичним бібліотекам України. Звільнилася у зв’язку з виходом на пенсію 31.05.1999 р.

За багаторічну діяльність нагороджена медалями: «Ветеран труда», «В память 

1500-летия Киева». Неодноразово нагороджувалась грамотами Міністерства культу-

ри України та Міністерства охорони здоров’я України.

КАРПЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

нар. 23.09.1961 р. в м. Запоріжжя

директор наукової бібліотеки Запорізького державного медичного університету

Після закінчення у 1981 р. бібліотечного відділення Меліто-

польського культурно-освітнього училища, 23 роки працювала 

завідувачкою філії № 13 Централізованої бібліотечної системи 

для дітей м. Запоріжжя. У 1992 р. закінчила Харківський держав-

ний інститут культури. З 2004 р. працює у науковій бібліотеці 

Запорізького державного медичного університету на посадах за-

відувачки довідково-бібліографічного відділу та заступника ди-

ректора. З 2009 р. – директор наукової бібліотеки.

Основним напрямом своєї роботи обрала перетворення тради-

ційної навчальної бібліотеки в сучасний інформаційний центр, 

завершення програми комплексної автоматизації бібліотечних процесів та організа-

цію вільного доступу до власних і віддалених електронних інформаційних ресурсів. 

Є співавтором статей та методичних рекомендацій «Організація роботи інфор-

маційно-технологічних систем бібліотеки вищого медичного (фармацевтичного) 

навчального закладу», затверджених МОЗ України.

Її діяльність на цій посаді неодноразово відзначалась почесними грамотами ректо-

рату та профспілкової організації.
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КИРИЧОК ІРИНА ВАСИЛІВНА 

нар. 26.12.1966 р.

директор Наукової бібліотеки Харківського національного 

медичного університету

У 1988 р. закінчила Харківський державний інститут культу-

ри. Працювала бібліотекарем в публічній бібліотеці.

В Науковій бібліотеці Харківського національного 

медичного університету (ХНМУ) працює з 1990 р.: старшим бі-

бліографом, бібліографом I категорії, головним бібліографом; з 

1999 р. – завідувач відділу інформаційно-бібліографічної робо-

ти; з 2006 р. – заступник директора; з 23.09.2011 р. – директор 

Наукової бібліотеки ХНМУ.

Ще працюючи в інформаційно-бібліографічному відділі, за-

початковувала використання тезаурусу MESH у каталогізацію 

бібліотеки, з 1991 р. опановувала створення е-каталогу, першою розпочала вивчен-

ня інтернет-ресурсів, створила вебліографічні покажчики е-архівів медичних жур-

налів, які й сьогодні поповнюються й мають попит у користувачів.

Сьогодні Ірина Василівна як керівник університетської бібліотеки визначає її 

основні напрями наукової та виробничої діяльності; відповідає за якісне та сво-

єчасне бібліотечно-бібліографічне забезпечення навчально-виховної, педагогічної 

та науково-дослідної роботи університету; забезпечує розвиток матеріально-тех-

нічної бази бібліотеки та автоматизацію бібліотечних процесів на сучасному рів-

ні, впровадження інноваційних процесів; відповідає за підвищення кваліфікації 

працівників бібліотеки та керує науково-дослідною роботою бібліотеки. Збільшила 

штат бібліотеки на 5 штатних одиниць, ввела нові посади, реорганізувала структу-

ру університетської бібліотеки.

Киричок І. В. розробила й впровадила Концепцію розвитку інформаційно-бібліо-

течного обслуговування Наукової бібліотеки Харківського національного медичного 

університету на 2011–2015 рр. На всіх пунктах обслуговування користувачів запро-

ваджено автоматизовану видачу документів, тим самим завершено повний цикл ав-

томатизації бібліотечних процесів. У 2012–2013 рр. створено сайт Наукової бібліоте-

ки ХНМУ, сторінки у соціальних мережах.

Наукова бібліотека за ініціативи й безпосередньої участі директора (головний 

редактор) у 2014 р. розпочала випуск власного видання – щомісячного бюлетеня 

«Бібліотерапевт». У 2015 р. проведено першу науково-практичну Інтернет-конфе-

ренцію «Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі», присвячену 210-річчю 

ХНМУ та 95-річчю Наукової бібліотеки ХНМУ. На сьогодні їх проведено вже 3.

У 2016 р. за поданням Ірини Василівни рішенням Вченої ради ХНМУ Науковій 

бібліотеці виділено додаткові площі і кошти на створення сучасного інформаційного 

центру, у 2017 р. – розпочато ремонтні роботи, швидко вирішені питання з перемі-

щенням величезних фондів, розміщенням пунктів обслуговування й відділів, всього 

за рік створено сучасний оновлений бібліотечний простір з 6 читальними залами та 

залами для самостійної підготовки на 350 посадкових місць, оснащеними новітні-

ми технічними засобами, проведено структурну й кадрову реорганізацію бібліотеки. 
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У червні 2018 р. офіційно відкрито інформаційно-бібліотечний комплекс ХНМУ, який 

дуже швидко став надзвичайно популярним серед користувачів.

Під керівництвом Киричок І. В. наукова бібліотека ХНМУ у 2018 р. стала офіцій-

ним партнером Української бібліотечної асоціації та бере участь у різноманітних 

проєктах, серед яких: Всеукраїнський проєкт «БібліоСинергія: підтримка наукових 

досліджень» під егідою УБА (Наукова бібліотека ХНМУ є куратором та адміністрато-

ром одного з 7 напрямів – «Академічне письмо та оформлення публікацій»), проєкти 

«Корпоративна каталогізація медичних бібліотек України», «Бібліотечна енциклопе-

дія Харківщини», «Зведений каталог періодичних видань, які надійшли до бібліотек 

Харкова», «Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками за-

кладів вищої освіти м. Харкова», «Школа бібліотечного журналіста» всеукраїнського 

та регіонального значення. Бібліотека є також базою практики для студентів Харків-

ської державної академії культури.

Наукова бібліотека підтримує волонтерський рух університету – з 2016 р. реалізує 

власний благодійний проєкт «Світ у дитячих долоньках», яким керує Киричок І. В. 

Мета проєкту – допомога в організації дозвілля й сприяння творчості дітей, що потре-

бують особливої уваги, в першу чергу пацієнтів онкологічних відділень та вихованців 

дитячих будинків. 

Киричок І. В. є автором понад 80 друкованих праць, у тому числі 46 доповідей, 

10 бібліографічних покажчиків, 5 навчально-методичних видань. Член Вченої ради 

ХНМУ, ради директорів Харківського зонального методичного об’єднання бібліотек 

закладів вищої освіти (ЗВО), Української бібліотечної асоціації; бере участь у між-

народних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та се-

мінарах бібліотечних працівників, на яких виступає з доповідями про досвід роботи 

Наукової бібліотеки ХНМУ. 

За високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток медичної освіти та нау-

ки, багаторічну сумлінну працю Киричок Ірина Василівна відзначена Подякою МОН 

України (2004), Почесною грамотою МОН України (2006), Почесними грамотами МОЗ 

України (2010, 2011), Подякою Ради студентського самоврядування ХНМУ (2015), По-

дякою ХНМУ (2016), Почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації «За від-

даність бібліотечній справі» (2016). 

У 2016 р. Киричок І. В. стала переможцем ХVІІІ Харківського обласного конкурсу 

«Вища школа – кращі імена» у номінації «Директор вузівської бібліотеки». 

У 2010 році їй присвоєно звання «Заслужений працівник ХНМУ» із нагрудним 

знаком.
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КІРІШЕВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

нар. 29.11.1971 р. в м. Київ

вчений секретар Національної наукової медичної бібліотеки України,

01.10.2004–31.09.2019, 

дипломант Всеукраїнської літературно-мистецької премії 

імені Степана Руданського (2015)

У 1997 році закінчила Київський державний інститут культу-

ри імені О. Є. Корнійчука (нині – Київський національний універ-

ситет культури і мистецтв) за спеціальністю «Бібліотекознавство 

і бібліографія», присвоєно кваліфікацію бібліотекар-бібліограф. 

Життєвий вибір був однозначним – Олена Миколаївна пішла по 

стопах матері, продовживши бібліотечну династію. 

З листопада 1991 р. працює у Національній науковій медич-

ній бібліотеці України. Обіймала різні посади у кількох відділах 

бібліотеки: від бібліографа до завідувача сектору вивчення та 

узагальнення передового досвіду роботи відділу пропаганди до-

відково-інформаційних фондів при Українському центрі наукової медичної інформації 

та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (Укрмедпатентінформ). З квітня 1998 р. 

– завідувач сектору науково-допоміжної та рекомендаційної бібліографії відділу нау-

кової і рекомендаційної бібліографії. З серпня 1999 р. – головний бібліотекар відділу 

комплектування наукових фондів. З 1 жовтня 2004 р. по 31 вересня 2019 р. – вчений 

секретар Національної наукової медичної бібліотеки України. З жовтня 2019 р. – голов-

ний бібліотекар відділу організаційної на науково-методичної роботи.

Пройшла навчання та отримала Свідоцтва й Дипломи: у міжнародній науково-

освітній професійній програмі «Стратегія розвитку бібліотек у сучасному світі науки, 

інформації, освіти» (2005); в Інституті післядипломної освіти Державної академії ке-

рівних кадрів культури і мистецтв пройшла курс «Бібліотека в сучасному світі: нові 

вимоги і тенденції» (2010); у Першій всеукраїнській школі бібліотечного журналіста на 

базі Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (2013), була наго-

роджена Дипломом ІІІ ступеня за спільну (Кірішева О. М., Хміль О. О.) творчу роботу зі 

створення газети «Бібліо-ART». Вивчала англійську, французьку і польську мови.

Брала участь у підготовці та виданні українського «Медичного реферативного жур-

налу» в Українському центрі наукової медичної інформації та патентно–ліцензійної 

роботи МОЗ України, у розробці проєкту зі створення та наповнення Календаря, при-

свяченого ювілейним датам видатних діячів вітчизняної і світової медичної науки.

У 2013–2014 рр. працювала у складі робочої групи з розробки нового інтерфейсу веб-

сайту, логотипу та фірмового стилю бібліотеки. Оновлений вебсайт став абсолютним пе-

реможцем Всеукраїнського конкурсу бібліотечних інтернет-сайтів Української бібліотеч-

ної асоціації у 2014 р. Розробила дизайн запрошення та бланк Подяки й Грамоти ННМБУ.

Кірішева О. М. опікується вчасним наповненням вебсайту ННМБУ, є автором тек-

стів на головній сторінці сайту та розділу «Історія бібліотеки». Популяризує діяль-

ність бібліотеки у соціальних мережах. Впродовж багатьох років була відповідальною 

за офіційне партнерство бібліотеки з Асоціацією бібліотек України (АБУ) та Україн-

ською бібліотечною асоціацією (УБА). 
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Багато років поспіль входить до складу атестаційної комісії працівників ме-

дичних бібліотек України.

Бере участь у підготовці й проведенні щорічних міжнародних науково-практич-

них конференцій ННМБУ, інформує громадськість і висвітлює інформацію про науко-

ві форуми в пресі, соцмережах, вебсайті бібліотеки. 

Брала участь у розвитку нового міжнародного проєкту, результатом якого стало від-

криття на базі ННМБУ Польської медичної бібліотеки імені професора Збігнєва Реліги.

Активний учасник бібліотечних форумів в Україні та близькому зарубіжжі. 

Має понад 60 друкованих праць у наукових виданнях та професійній пресі.

Займається науково-дослідницькою діяльністю, готує та рецензує видання. Бра-

ла участь у підготовці та виданні двох буклетів про ННМБУ, започаткуванні нової 

серії біобібліографічних видань «Славні імена української медичної книги: медичні 

бібліотеки України в особах, документах, бібліографії», зокрема першого видання 

серії – біобібліографічного нарису «Раїса Іванівна Павленко» до 50-річчя професій-

ної діяльності заслуженого працівника культури України, генерального директора 

ННМБУ. 

Підготувала дві статті для наукового проєкту Національної бібліотеки України 

імені Ярослава Мудрого «Українська Бібліотечна Енциклопедія»: «Національна нау-

кова медична бібліотека України» та у співавторстві з завідувачем відділу наукової 

бібліографії Корніловою Л. Є. «Медична бібліографія».

Співавтор двох книг: «Степан Руданський (1834–1973). Поет, лікар, громадянин», 

2009 р., присвяченої 175-річчю від дня його народження та до 180-річчя С. В. Рудан-

ського «І я знов живий світ оглядую…». Колектив другої книги нагороджено Дипломом 

Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського у 2015 р. 

Бере участь в організації та проведенні презентацій, творчих зустрічей, концер-

тів, літературних читань, щорічних вечорів пам’яті, присвячених видатному ліка-

рю-кардіохірургу М. М. Амосову та лікарю й поету С. В. Руданському: готує доповіді, 

презентації, співпрацює з Національною спілкою письменників України. Цікавиться 

історією та культурою. Здійснює екскурсійне обслуговування у бібліотеці.

Ініціювала проведення творчих конкурсів для працівників мережі медичних бібліо-

тек України: у 2009 р. – фотоконкурсу «Наша бібліотека»; у 2015 р. – конкурсу літера-

турних та поетичних творів, що знайшов відображення в укладеній нею збірці «Бібліоте-

ка(р) – це звучить гордо! Прозова та поетична творчість працівників медичних бібліотек 

України»; у 2017 р. – конкурсу творчих робіт «Українському роду нема переводу» за номі-

націями: «Вишиті картини», «Рушники і вишиванки», «Малюнки», «Плетіння», «Вироби 

з природних матеріалів». За результатами незалежного голосування здобула перемогу у 

номінації «Найоригінальніша робота». У 2018 р. уклала збірку віршованих творів–розду-

мів співробітників медичних бібліотек України «Дивосвіт поезії».

Займає активну громадянську позицію. Брала участь у зйомках програми 5 каналу 

центрального телебачення «SOS майбутнє!» на захист будівель і споруд Києва. Переда-

ча вийшла на телебаченні у березні 2017 року під назвою «Олена Кірішева у кабінетах». 

Нагороджена: Подякою Голови Київської міської державної адміністрації (2005); 

Міністра охорони здоров’я України (2005); Почесними грамотами: Київської міської 

ради профспілки працівників охорони здоров’я (2006); Міністерства охорони здо-

ров’я України (2008, 2013); Грамотою Української бібліотечної асоціації (2014).
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КЛИМЕНКО ГРИГОРІЙ ТРОХИМОВИЧ 

(? – ?)

директор Запорізької обласної наукової медичної бібліотеки, 1961–1982

Лікар-рентгенолог за фахом, професіонал у бібліотечній спра-

ві, Григорій Трохимович користувався заслуженим авторитетом 

серед медичної і бібліотечної громади. За його ініціативи в прак-

тику роботи обласної бібліотеки було впроваджено колективний 

абонемент та налагоджено тісний зв’язок з керівниками лікуваль-

них установ. Було впроваджено в роботу Запорізької обласної 

наукової медичної бібліотеки (ЗОНМБ) обслуговування медиків 

безпосередньо в лікувальних установах. Досвід цієї роботи набув 

значної популярності у користувачів, його запроваджували в усіх 

медичних бібліотеках країни. В 1969 р. значно поліпшилась ма-

теріальна база бібліотеки: розширилась площа, було придбано автомобіль. У 1971 р. 

– створено відділ науково-медичної інформації, а в 1978 р. у структурі ЗОНМБ виокре-

милася методична служба. Завдяки цьому активізувалась бібліотечно-інформаційна 

робота з віддаленими лікувальними закладами. За значний внесок у розвиток біблі-

отечно-інформаційного обслуговування медиків Запорізької області, Клименко Г. Т. 

неодноразово нагороджувався Почесними грамотами і подяками. 

КОБРЯНСЬКА РИТА МОЗЕВНА 

нар. у 1938 р. в м. Київ

завідувач сектору довідково-інформаційного відділу 

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1983–1992 (нині – ННМБУ)

У 1961 р. закінчила Харківський державний бібліотечний ін-

ститут за спеціальністю бібліотекознавство. У 1976 р. отримала 

кваліфікацію за фахом «Аналітично-синтетична обробка джерел 

інформації» в Інституті підвищення кваліфікації інформаційних 

працівників Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки 

і техніки. В різні роки працювала вчителем англійської мови 

(1960–1961) у с. Біличі Київської області, бібліотекарем Доне-

цької центральної бібліотеки профспілок, завідувачем бібліоте-

ки Донецького Будинку вчителя. У 1969 р. розпочала трудову 

діяльність у Республіканській науковій медичній бібліотеці МОЗ 

УРСР (нині – ННМБУ). На посаді завідувача сектору довідково-ін-

формаційного відділу займалася інформаційним забезпеченням наукових тем, про-

водила лекції з методики роботи з джерелами медичної інформації для аспірантів і 

наукових співробітників НДІ.

Кобрянська Р. М. – укладач покажчиків «Болезни почек и гипертония» (1972 р., 

133 с.), «Гломерулонефрит» (1972 р., 284 с.), «Научно-технический прогрес и меди-

цинская наука – практическому здравохранению» (1986 р.), «Вопросы управления 

здравоохранением на современном этапе» (1988 р., у співав.). Має Почесні грамоти 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури України.
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КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДРА ГЕОРГІЇВНА

нар. у 1931 р. в м. Мерефа Харківської області 

директор Дніпропетровської обласної наукової медичної бібліотеки, 1977–1987 

Коваленко Олександра Георгіївна віддала бібліотеці більше 

25 років свого життя. Пройшла шлях від простого бібліотекаря 

до директора ОНМБ.

На посаді старшого бібліотекаря-методиста, взяла на себе 

основну роботу з упорядкування медичних бібліотек регіону, 

створила умови для чіткої, злагодженої, ефективної роботи біблі-

отек регіону. За її клопотанням виділялись окремі приміщення, 

стелажі для розміщення медичної літератури, виділялись кошти 

для централізованого комплектування бібліотек центральних 

районних лікарень. За 10 років ОНМБ вдалося створити в ліку-

вальних закладах міста і області справжні медичні бібліотеки з книгосховищами, чи-

тальними залами і штатними працівниками. 

У 1971 році Коваленко О. Г. очолила тільки-но створений відділ наукової інформа-

ції. За безпосередньої участі керівника інформаційного відділу, активізувалися такі 

форми інформаційної роботи, як відкриті перегляди нової літератури, виїзди в ЛПЗ 

з оглядами літератури, проведення бібліографічних оглядів, надання індивідуальної 

інформації провідним спеціалістам та практичним лікарям.

Високий професіоналізм Коваленко О.Г., її організаторські здібності здатність 

підняти на значний рівень медичну бібліотечну справу області, вміння працювати з 

людьми – все це не залишилося поза увагою керівництва обласного відділу охорони 

здоров’я. 

У 1977 році Коваленко О.Г. було призначено директором Дніпропетровської облас-

ної науково-медичної бібліотеки.

Напружена і кропітка робота директора дала свої результати і ДОНМБ поступово 

виходила на бібліотечну арену міста, вже могла ділитися і своїм досвідом, а згодом 

вийшла в число кращих бібліотек України.

Коваленко О.Г. завжди була уважною до людей, допомагала не лише словом, а й 

ділом. За її активного сприяння та клопотання перед вищими інстанціями, бібліотеці 

було виділено 3 квартири для її працівників.

Завдяки надзвичайній відповідальності за справу, принциповості, вмінню пра-

цювати з людьми, Коваленко О.Г. мала заслужений авторитет і повагу колег, Вели-

кий професійний шлях Олександри Георгіївни було належно оцінено. Вона нагоро-

джена медалями «3а трудовую доблесть», «Ветеран праці», має Почесну грамоту 

МОЗ України, Почесні грамоти РНМБ, неодноразово відзначалася Почесними грамо-

тами обласного відділу охорони здоров’я.
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КОВРИЖИНА–НЕПЛЮЄВА МАРІЯ АРХИПІВНА 

(10.01.1924, с. Андрюшка, Гарінський район, Свердловська область, РФ – ?)

директор Івано-Франківської обласної наукової медичної бібліотеки, 1959–1996,

заслужений працівник культури УРСР 

У 1939–1942 рр. навчалася у фельдшерсько-акушерській школі 

у м. Н. Тагіл Свердловської області. У 1942–1943 рр. працювала ін-

спектором охорони материнства і дитинства в Верхотурському ра-

йонному відділі охорони здоров’я. У вересні 1943 р. була призвана 

в ряди Радянської Армії і служила старшою медичною сестрою 

евакуаційного госпіталю. У 1944–1946 рр. працювала завідувач-

кою секретним діловодством управління госпіталями. Демобілі-

зувалась у 1946 р. Працювала бібліотекарем Будинку санітарної 

освіти м. Ужгород Закарпатської області, завідувачкою книго-

сховища Хмельницької ОМБ, старшим бібліотекарем Дрогобиць-

кої ОМБ, з березня по листопад 1959 р. була директором Дрогобицької ОМБ. У грудні 

1959 р. очолила Івано-Франківську ОНМБ. У 1967 р. закінчила Харківський державний 

інститут культури за спеціальністю бібліотекар-бібліограф. 

Під її керівництвом розпочалось активне комплектування, створення мережі біблі-

отек при лікувально-профілактичних закладах. У 1970 р. бібліотека отримала просторе 

приміщення колишньої поліклініки обласної клінічної лікарні. Після Чорнобильської 

катастрофи, завдяки її цілеспрямованості добудовано новий корпус бібліотеки. В кінці 

1970-х рр. здійснено часткову централізацію 40 медичних бібліотек лікувально-профі-

лактичних закладів. ОНМБ стала методичним і координаційним центром бібліотек, які 

одержали статус філіалів ЦБС. У 1974 р. Івано-Франківську ОНМБ затверджено Респу-

бліканською школою передового досвіду з організації методичної роботи. Згодом, біблі-

отека стала Всесоюзною базою передового досвіду, де підвищували свою кваліфікацію 

бібліотечні працівники з усього Союзу. Досвід бібліотеки висвітлювався у професійних 

виданнях «Научные и технические библиотеки СССР» і «Библиотекарь». ОНМБ неодно-

разово була переможцем республіканських оглядів роботи медичних закладів.

Коврижина М. А. мала бойові нагороди: орден «Червоної зірки», медалі «За бойові 

заслуги», «За перемогу над Німеччиною» та 5 ювілейних медалей. 

За значний внесок у розвиток бібліотечно-інформаційного обслуговування медиків 

Івано-Франківської області. У 1977 р. присвоєно звання «Заслужений працівник куль-

тури УРСР». Нагороджена медаллю «Ветеран праці», значком «Відмінник охорони здо-

ров’я», неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами, дипломами, подяками.

КОГАН В. М. 
(? – ?)

директор Київської державної медичної бібліотеки, 1930–1932 (нині – ННМБУ)

У 1930–1932 рр. першим очолював Київську державну медичну бібліотеку, заснова-

ну в 1930 році. Коган В.М. – лікар за фахом. Навесні 1931 р. бібліотеці виділили невели-

ку кімнату в Будинку вчених по вул. Короленка, 45 (нині – вул. Володимирівська, 45). 

На той час в штаті працювало двоє людей, а документальний фонд нараховував 1500 

книг і журналів. У перші роки бібліотека обслуговувала не більше 200 спеціалістів.
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КОЗАК ІРИНА МИКОЛАЇВНА 

нар. 17.09.1962 р.

директор Хмельницької обласної наукової медичної бібліотеки, 2004–2018

У Хмельницькій ОНМБ працювала з жовтня 1986 р. на посадах 

старшого методиста, завідувачки методичного відділу, заступни-

ка директора. У 1990 р. закінчила Київський державний інститут 

культури ім. О. Є. Корнійчука. З лютого 2004 р. призначена ди-

ректором Хмельницької ОНМБ. В усі роки своєї діяльності першо-

черговим своїм завданням вона вбачала перетворення бібліоте-

ки з традиційного фондоутримувача на сучасний інформаційний 

центр. Продовжуючи традиції, вона зуміла організувати впро-

вадження в роботу бібліотеки сучасні інформаційні технології 

та нові методи роботи. Велика увага приділялась підвищенню 

якості та комфорту бібліотечних послуг. Здійснювалось довідково-бібліографічне об-

слуговування медичних спеціалістів, обслуговування курсів підвищення кваліфіка-

ції середнього медичного персоналу, проведення днів інформації, днів спеціалістів. 

Значна увага приділялась медичному краєзнавству. Досвідчений професіонал-бібліо-

текознавець, здібний організатор, креативна небайдужа людина, Ірина Миколаївна 

користується заслуженим авторитетом серед медичної спільноти Хмельниччини. 

У 2018 р. Хмельницьку ОНМБ було реорганізовано у Відділ медичної літератури при 

Хмельницькій ОУНБ ім. Миколи Островського. Ірина Миколаївна очолила цей відділ.

КОЛОМІЄЦЬ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА 

нар. 18.10.1959 р. у с. Квітневе на Житомирщині

завідувач відділу соціокультурної діяльності 

Національної наукової медичної бібліотеки України

Свою трудову діяльність розпочала у Києві, в проєктному 

інституті «Укргіпродревпром», поєднуючи з навчанням у Київ-

ському механіко-металургічному технікумі. Після одруження у 

1980 р., переїхала до Росії, у зв’язку з новим місцем навчання 

та роботи чоловіка, де працювала бібліотекарем Центральної 

бібліотечної системи, старшим бібліотекарем, очолювала біблі-

отеку районної Новочарської середньої школи на БАМі, органі-

зовувала військову бібліотеку в місті Чита. 

У 1988 році закінчила Читинське культурно-освітнє училище 

за спеціальністю «Бібліотечна справа». У 2007 – Міжрегіональну 

академію управління персоналом, факультет практична психологія. Спеціальність – 

магістр психології. Повернулась з сім’єю до Києва у 1989 р. – продовжила працювати 

за фахом. 

У 1995 році організувала бібліотеку в Центральній дитячій поліклініці Дарницько-

го району. З 17.02.2014 р. працює в ННМБУ на посаді провідного бібліотекаря відділу 

депозитарного зберігання наукової літератури та книгообміну, переведена до відділу 

організації науково-дослідної роботи на посаду головного бібліотекаря, у 2015 р. при-



СЛАВНА КОГОРТА ФАХІВЦІВ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

72

значена завідувачем відділу пропаганди наукової літератури та МБА (нині – відділ 

соціокультурної діяльності).

За її керівництва відділ суттєво розширив просвітницькі та комунікаційні напря-

ми роботи. На посаді завідувача відділу Коломієць Л. М. забезпечує організацію пе-

реглядів нових надходжень відкритого доступу наукової літератури у відділі та на 

виїзних наукових заходах; наукові дослідження з питань медичної біографістики; 

розробку та популяризацію щорічного та щомісячних календарів до ювілеїв видат-

них медиків, до всесвітніх днів, професійних медичних та суспільно-політичних свят; 

організацію та забезпечення участі ННМБУ у міжнародних медичних з’їздах, конгре-

сах, симпозіумах та науково-практичних конференціях; розробку, організацію книж-

кових виставок та виставкових композицій; організацію віртуальних тематичних 

книжкових виставок з демонстрацією їх на сайті бібліотеки; організацію та подання 

інформації на головну сторінку сайту ННМБУ та до розділу новини та події. Постійно 

підвищує свій професійний рівень.

За сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, високий про-

фесіоналізм, відданість справі, активну громадянську позицію нагороджена Почес-

ною Грамотою Міністерства культури України (2017). Має подяки, премії за сумлінну 

працю і високі показники в роботі від КМДА та МОЗ України (2018). Ветеран праці. 

КОЛОМІЄЦЬ ПЕТРО ВЕРЕМІЙОВИЧ 

(20.08.1929, м. Богуслав, Київська область – 1993 (?)

заступник директора з наукової роботи Республіканської наукової медичної 

бібліотеки МОЗ УРСР, 02.01.1957–12.10.1970 (нині – ННМБУ)

Трудову діяльність розпочав у 1950 р., працюючи бібліоте-

карем на Харківському тракторному заводі до 1951 р., згодом 

на такій самій посаді в районній бібліотеці м. Харкова. У 1952 р. 

закінчив Харківський бібліотечний інститут, здобувши спеці-

альність «Бібліотекознавець». 1952–1953 рр. – працював викла-

дачем, заступником директора із заочної освіти Ніжинського 

технікуму підготовки культосвітніх працівників. У 1953–1956 

роках навчався в аспірантурі при Державній публічній бібліо-

теці Академії наук УРСР (нині – Національна бібліотека Украї-

ни імені В. І. Вернадського).

В листопаді 1957 р. прийшов працювати на посаду заступника директора з нау-

кової роботи Республіканської наукової медичної бібліотеки, де проявив неабиякі 

здібності, зарекомендувавши себе висококваліфікованим та досвідченим керівни-

ком. У 1969 р. був призначений головою міжвідомчої бібліотечної ради м. Києва. 

Враховуючи відповідальне ставлення Коломійця П. В. до роботи, пошук і вміння 

втілювати на практиці нові форми та методи роботи, адміністрація й профспілко-

ва організація бібліотеки рекомендували його як кращу кандидатуру для поїздки 

до Сполучених Штатів Америки на 2-й Міжнародний конгрес медичних бібліотек у 

1963 році.

12 жовтня 1970 р. Коломійця П. В. було призначено на посаду керівника Республі-

канського відділу наукової медичної інформації (нині – Український центр наукової 
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медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України). Під час роботи в 

Центрі, він запровадив ряд оригінальних методик виявлення документів підвищеної 

інформаційної цінності для вчених і спеціалістів. Цю модель і методи відбору із сві-

тового інформаційного потоку таких документів, як спосіб підготовки покажчиків 

наукових оглядів, у 1975 р. було зареєстровано як раціоналізаторську пропозицію. 

У 1974 році, після захисту кандидатської дисертації, Петра Веремійовича як висо-

кокваліфікованого спеціаліста у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства й ін-

форматики було запрошено на викладацьку роботу в Київський державний інститут 

культури. Загальновизнаний фахівець-фондознавець і каталогізатор, він став фунда-

тором кафедри організації бібліотечних фондів і каталогів. 

Творчий доробок Коломійця П. В. — це близько 200 наукових праць, науково-мето-

дичних посібників, статей. 

Коломієць П. В. – перший вітчизняний професор-фондознавець. Підсумковим став 

створений ним підручник для вищої бібліотечної школи «Бібліотечні фонди», в якому 

він не встиг дописати останню сторінку» (І. П. Штефан, 1993. Вікіпедія).

КОРЖЕНЕВСЬКА ВІРА АНДРІЇВНА 

(1953, м. Александрія, Кіровоградська область – 2009 (?)

директор Тернопільської обласної наукової медичної бібліотеки, 1995–2009

Закінчила бібліотечний факультет Київського державного 

інституту культури. Трудову діяльність розпочала в бібліотеці 

Львівського педагогічного інституту ім. М. П. Драгоманова. Зго-

дом працювала у Тернопільській обласній універсальній бібліо-

теці ім. В. П. Затонського. З червня 1995 р. призначена керівни-

ком Тернопільської обласної наукової медичної бібліотеки. За 

роки її керівництва бібліотека оновила свою матеріально-тех-

нічну базу і збагатилася великим книжковим фондом, у тому 

числі іноземною літературою. 

Її діяльність на цій посаді неодноразово відзначалась Почесними грамотами Управ-

ління охорони здоров’я Тернопільської області.
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КОРНІЛОВА ЛІДІЯ ЄВГЕНІВНА 

нар. 23.09.1952 р. у с. Прішиб Астрахан-Базарського району, Азербайджан

завідувач відділу наукової бібліографії 

Національної наукової медичної бібліотеки України

Освіту здобула в Читинському державному педагогічному ін-

ституті, який закінчила в 1974 р. 

Трудовий шлях у Державній науковій медичній бібліотеці МОЗ 

України (нині – ННМБУ) розпочала у 1981 році, де працювала на 

посадах редактора, завідувача сектору, з 1987 р. – завідувача від-

ділу наукової бібліографії. 

На посаді завідувача відділу відповідає за налагодження 

інформаційно-бібліографічного забезпечення вчених-медиків; 

здійснює обслуговування користувачів, бере активну участь у 

створенні електронного каталогу в бібліотеці, інших бібліотеч-

них ресурсів; системи корпоративної каталогізації, у формуванні технологічних 

інструкцій «Складання бібліографічного запису в робочому листі «PAZK42», «Скла-

дання бібліографічного запису в робочому листі «SPEC422». 

Здійснює науково-дослідну та науково-методичну діяльність в галузі бібліотеко-

знавства, бере активну участь в роботі всеукраїнських і міжнародних науково-прак-

тичних конференцій та семінарів, впроваджує нові форми та методи роботи, надає 

методичну й практичну допомогу працівникам структурних підрозділів бібліотеки, 

організовує роботу з вивчення, впровадження нових ДСТУ. Бере участь у складанні та 

редагуванні бібліографічних покажчиків, за її участі були розроблені та впроваджені 

нові технології складання покажчиків. За роки роботи в ННМБУ Корнілова Л. Є. брала 

участь у підготовці близько 50 покажчиків. Має понад 25 публікацій.

Нагороджена грамотами та подяками МОЗ України та Міністерства культури Укра-

їни, подякою Київського міського голови.

КОРОП НАТАЛІЯ ЯКІВНА 

(нар. 07.06.1947 р. в м. Кіровоград (нині – м. Кропивницький)

заступник директора Кіровоградської обласної наукової медичної бібліотеки

У 1995 р. закінчила Київський державний інститут культури 

ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю бібліотекознавство та біблі-

ографія. В 1986 р. прийшла на роботу в Кіровоградську обласну 

наукову медичну бібліотеку у відділ комплектування та лишила-

ся відданою професії на все життя. Пройшла шлях від простого 

бібліотекаря до заступника директора бібліотеки. Маючи висо-

кий професіоналізм, творчі та організаторські здібності, досвід 

роботи, складає регламентуючу документацію. Велику увагу 

приділяє нормуванню бібліотечних процесів, планує роботу та 

здійснює звітність бібліотеки, шукає нові форми та впроваджує їх в практику роботи 

бібліотеки. Під керівництвом Наталії Яківни налагоджено інформаційно-бібліогра-

фічне обслуговування, надано можливість доступу до власних і віддалених інфор-
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КОРОТИЧ РАЇСА ЯКІВНА 

нар. 1936 р. в м. Кременчук Полтавської області

директор Полтавської обласної наукової медичної бібліотеки, 1978–1991

У 1957 р. закінчила Херсонський технікум підготовки куль-

турно-освітніх працівників за спеціалізацією бібліотечний пра-

цівник. Трудову діяльність розпочала у 1962 р. завідувачкою 

бібліотеки у Новосибірську. У 1963 р. перейшла працювати до 

Державної науково-технічної бібліотеки СРСР Новосибірська у 

відділ наукової обробки. Цього ж року переїжджає до м. Кобеля-

ки Полтавської області і працює у Полтавській обласній бібліо-

теці методистом.

У 1965 р. закінчила Харківський державний інститут куль-

тури за спеціалізацією бібліотекознавство. Після закінчення інституту перейшла 

працювати до Полтавської центральної науково-технічної бібліотеки Харківського 

раднаргоспу. З 1968 р. – завідувачка бібліотеки Полтавського медичного училища. 

В 1972 р. перейшла працювати до Полтавської ОНМБ на посаду завідувача відділу 

науково-медичної інформації.

З 1978 р. очолила колектив Полтавської ОНМБ. У цей період для Полтавської ОНМБ 

починається новий етап в історії бібліотеки. 

Було завершено процес централізації медичних бібліотек області, функціонує чіт-

ко налагоджена система централізованого комплектування 29 філіалів та 7 бібліотеч-

них пунктів. В умовах централізованої мережі значно поліпшилось обслуговування 

читачів. Впроваджено пункти видачі літератури – ефективна форма обслуговування 

читачів безпосередньо на їх робочому місці, широко використовується міжбібліотеч-

ний абонемент тощо. 

Велика увага приділялась вивченню розвитку охорони здоров’я Полтавщини, було 

підготовлено та видано ряд бібліографічних робіт. Маючи талант організатора, Раїса 

Яківна згуртувала колектив на вдосконалення роботи бібліотеки. На базі бібліотеки 

проводились Республіканські науково-практичні конференції, досвід її роботи з пи-

тань інформаційного забезпечення медичних працівників вивчали колеги не лише 

України, а й республік колишнього Союзу. 

Колектив бібліотеки під керівництвом Коротич Р. Я. неодноразово нагороджу-

вався Почесними грамотами МОЗ України та Відділу охорони здоров’я Полтавської 

області.

маційних ресурсів, вдосконалено бібліотечний webсайт, активізувалася видавнича 

діяльність складання інформаційно-бібліографічних покажчиків, рекомендаційних 

тематичних списків з актуальних питань науки і практики. Розробила та впровадила 

тематику практикумів на робочому місці для новоприйнятих працівників та учбовий 

план постійно діючого семінару для працівників, що не мають бібліотечної освіти і 

досвіду роботи. Допомагає молодим спеціалістам в їх професійному становленні. 

За роки сумлінної праці багаторазово нагороджувалася Подяками і Почесними 

грамотами МОЗ України та Департаменту охорони здоров’я обласної державної ад-

міністрації.
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КОРЧУНОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА 

нар. 04.05.1939 р. у м. Київ

завідувач відділу міжбібліотечного та заочного абонементу, 1974–1992, 

відділу комплектування та наукової індексації іноземної літератури 

Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 1992–1997 (нині – ННМБУ)

Трудову діяльність розпочала в 1957 р. бібліотекарем місь-

кої бібліотеки м. Красноярськ-26. У 1959–1961 рр. працювала 

бібліотекарем Українського інституту клінічної медицини імені 

М. Д. Стражеска. У 1963 році без відриву від виробництва закін-

чила Ленінградський інститут культури ім. Н. К. Крупської за 

спеціальністю бібліотекар-бібліограф. 

З лютого 1961 р. розпочала свою діяльність в РНМБ МОЗ УРСР 

спочатку бібліотекарем відділу обслуговування, з 1974 р. – завід-

увачем відділу міжбібліотечного та заочного абонементу, а з 1992 

по 1997 рр. – завідувачем відділу іноземної літератури, з 1997 по 

2014 рр. – головним бібліотекарем відділу комплектування та наукової індексації іно-

земної літератури. 

Для удосконалення своєї професійної діяльності у 1972 р. закінчила трирічні кур-

си іноземних мов (англійської та іспанської), а також у 1974 р. – Київський держав-

ний інститут патентознавства. 

За стипендією ЮНЕСКО в 1975 р. проходила стажування в бібліотеках США та Ве-

ликої Британії.

У своїй роботі особливої уваги надавала пошуку ефективних форм і методів бібліо-

графічного забезпечення користувачів, зокрема з її ініціативи започатковано серійне 

видання зведеного покажчика «Іноземні періодичні видання за 1991–1993 роки, отри-

мані ННМБУ та бібліотеками мережі» та підготовлено до друку наступні два випуски, 

продовжено роботу з підготовки анотованих покажчиків за різними розділами медици-

ни, які включали інформацію про нові іноземні видання. Готувала й подавала матеріа-

ли про нові надходження до редакцій медичних періодичних видань.

Впродовж багатьох років відповідала за роботу з міжнародного книгообміну, 

оформляла документацію на отримання та відправку літератури зарубіжним партне-

рам, співпрацювала з митними органами.

Нагороди: медаль «Ветеран праці», медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1983).
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КОСАЧ–КРИВИНЮК ОЛЬГА ПЕТРІВНА

(26.05.1877, м. Звягель, Волинська губернія 

(нині – м. Новоград-Волинський) – 11.11.1945, м. Авґсбурґ, Німеччина)

бібліограф, перекладач Київської державної медичної бібліотеки (нині – ННМБУ)

Українська письменниця, перекладачка, лікарка за фахом, 

донька Олени Пчілки та Петра Косача, рідна сестра Лесі Україн-

ки, псевдонім – Олеся Зірка.

Дитинство та юність Ольги пройшли на Волині в м. Луцьку 

та в с. Колодяжне. З 5 років навчалася грамоти, французькій та 

німецькій мовам. Цікавилась хімією, фізикою, математикою. 

Леся Українка так описувала захоплення своєї сестри «Тим часом 

Олеся гребеться у садку, мов курка, все садить, та пересаджує, 

та насаджує, на се йде той час, що зостається від науки.» («Леся 

Українка. Листи: 1976–1897». – Київ: Комора, 2016. – С. 198).

Восени 1893 р. Ольга разом з Лесею оселяються у Києві на вул. Стрілецькій. Тут 

обидві самовіддано вчаться та залюбки грають на фортепіано. Маючи за плечима ба-

гаж здобутих удома знань, Ольга вступила до останнього, сьомого класу Київської 

жіночої гімназії О. Дучинської, яку закінчила із золотою медаллю у 1897 р. Після нав-

чання у додатковому восьмому класі, вона блискуче склала вступні іспити до Вищих 

жіночих медичних курсів у Санкт-Петербурзі. Там Ольга веде активний спосіб життя, 

починає редагувати, писати та перекладати. В той час виходять її перші публікації. 

Під час державних іспитів у 1904 р. її заарештували. Через два місяці Ольгу випус-

тили з в’язниці, проте встановили за нею нагляд. Того ж року Ольга вийшла заміж за 

Михайла Кривинюка і у 1905 р. вони переїхали до Праги. Після народження синочка 

Михайла, у 1906 р. Ольга переїхала з ним до Києва. У 1910 р. була змушена переїхати 

жити на Катеринославщину. Працювала на посаді земського патронажного лікаря 

для дітей-сиріт у Лоцманській Кам’янці біля Катеринослава. Водночас вивчає інозем-

ні мови, активно перекладає твори світової класики з англійської, польської, фран-

цузької, чеської та скандинавських мов. Збирає відомості про автентичні візерунки. 

Відкриває ткацьку майстерню й організовує гурток вишивки. Підготувала до видання 

«Українські народні узори з Київщини, Полтавщини і Катеринославщини. Випуск І. 

Вирізування й настилування», що вийшло друком у Києві в 1928 році. Працюючи на 

межі людських сил, як результат отримала анемію. 

У 1920 р. Ольга народила другого синочка Василька. У 1921 р. родина Кривинюків 

змушена була переховуватись від більшовиків, вони переїхали до Могильова-Поділь-

ського. Там не було такого голоду, як на Катеринославщині, Поряд з Ольгою мешкали 

також сестра Ізидора та мати Олена Пчілка. Тут Ольга почала вчительську практику, 

викладала українську мову та літературу. 

У 1924 р. повернулася до Києва, де також влаштувалася вчителькою української 

мови. У вересні 1929 р. заарештували її чоловіка, його тримали у Лук’янівської в’язни-

ці в Києві, згодом перевели на Холодну Гору до Харкова, куди його етапували на довгих 

три роки (умовно) за вироком суду, як причетного до Спілки Визволення України. 

Новим етапом її життя став прихід у 1935 р. до Київської наукової медичної бібліо-

теки (нині – ННМБУ), де кілька років працювала бібліографом-референтом. Володію-
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чи багатьма іноземними мовами, Ольга активно займалася перекладацькою діяльно-

стю в бібліотеці, чим здобула велику шану та повагу серед читачів і колег. Наприкінці 

1937 р. заарештували та відправили до трудових таборів сестру Ізидору, тому й сама 

Ольга перебувала в очікуванні арешту. На початку Другої світової війни Ольга зали-

шається відрізаною від родини фронтовою лінією. Її чоловік разом з старшим сином 

у вересні 1941 р. виїхав до Свердловська (нині – Єкатеринбург), де мешкала родина 

сина Михайла. Війна застала їх у поїзді. Менший син Василь на початку війни перебу-

вав на військовій службі у прикордонному військовому окрузі м. Мозиря Гомельської 

області (Білорусь), де потрапив в полон, звідки зумів утекти і повернутися до матері. 

Восени 1943 р. Ольга з меншим сином та її сестра Ізидора з родиною евакуювалися 

на Захід через Львів у Прагу до своєї сестри Оксани, далі шлях пролягав до Німеччи-

ни. З собою Ольга перевозила безцінний скарб – літопис життя родини великої Лесі 

Українки та шедеври її інтимної лірики. Архів Ольга почала збирати ще у 30-ті роки. 

Завдячуючи Ользі Петрівні Косач-Кривинюк та Марії Дем’янівні Деркач (літературоз-

навець, яка врятувала частину архівної спадщини, залишеної їй Ольгою у Львові), 

світ побачив багато невідомих творів видатної Лесі Українки. 

Після численних поневірянь, 11.11.1945 р. Ольга Петрівна померла від тяжкої хво-

роби на руках у меншого сина Василя у таборі для переселенців м. Авґсбурґ (Австрія). 

За життя друкувалася у журналах «Зоря», «Дзвінок», «Молода Україна». Є автор-

кою мемуарів про родину Косачів: «З моїх споминів», «З дитячих років Лесі Україн-

ки», «Перебування Лесі Українки в Луцьку», «Як Леся Українка зложила курс «Старо-

давньої історії східних народів»; «Повість, що стала драмою»; праці «Леся Українка. 

Хронологія життя і творчості». Перекладала твори І. Тургенєва,Ч. Діккенса, В. Гюґо, 

Ж. Санд, Гі де Мопассана та багатьох інших.

КОСТЕНКО ДІАНА ІВАНІВНА 

нар. 24.10.1938 р. в м. Дніпропетровськ (нині – м. Дніпро)

завідувач відділу видання інформаційно-бібліографічних матеріалів 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1978–2013

Працювала в бібліотеці 52 роки. У 1964 р. закінчила Київський 

державний університет імені Т. Г. Шевченка (філологічний фа-

культет) за спеціальністю філолог, викладач української мови та 

літератури. З жовтня 1961 р. працювала на посадах бібліографа, 

старшого бібліотекаря, старшого редактора, головного бібліогра-

фа, з 1978 р. до 31.03.2013 р. – завідувач відділу видання інформа-

ційно-бібліографічних матеріалів ННМБУ.

Співавтор бібліографічних покажчиків «Здравоохранение 

Киева и Киевской области (1918–1972)», «Н. Д. Стражеско», «Ме-

дицинские работники Украинской ССР, удостоенные почетных 

званий». Має публікації на сторінках спеціальної періодичної преси, редактор близь-

ко 100 бібліографічних покажчиків. 

Костенко Д. І. стала першим завідувачем відділу видання інформаційно-бібліогра-

фічних матеріалів, яка розробила всі документи, що регламентують його діяльність, 

дотримувалась вимог відповідних органів, які контролювали видавничу діяльність 
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КОСТЮЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ГЕОРГІЇВНА 

нар. 24.12.1940 р.

завідувач бібліотеки ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова», м. Київ

У бібліотеці Інституту працює понад 40 років. Закінчила Ки-

ївський технікум підготовки культурно-освітніх працівників, а 

в 1968 р. – Харківський інститут культури. В Інституті герон-

тології працює з 1977 р. спочатку бібліотекарем, потім стар-

шим бібліографом, а з серпня 1981 р. – завідувачем бібліотеки. 

Висококваліфікований фахівець, Костюченко В. Г. докладає ба-

гато зусиль до комплектування фондів та створення відповід-

ного довідкового апарату. Володіє всіма сучасними засобами 

бібліотечно-інформаційного забезпечення наукової діяльності 

інституту. В бібліотеці створено і поповнюється електронний 

каталог, за тематикою інституту здійснюється моніторинг віддалених баз даних. 

Активний учасник конференцій і семінарів з підвищення фахової майстерності. 

Неодноразово нагороджувалась грамотами Міністерства охорони здоров’я, Київ-

ської міської адміністрації, Подільської районної адміністрації.

КОСТЮЧЕНКО ЛЮДМИЛА МАКСИМІВНА 

нар. у 1951 р. в м. Куп’янськ Харківської області

головний бібліотекар відділу наукового опрацювання і каталогізації літератури

Національної наукової медичної бібліотеки України

У бібліотеці працює 50 років. Середню школу закінчила в 

1968 р. В 1969 р. вступила на заочне відділення Київського дер-

жавного інституту культури, який закінчила в 1974 р. 

Трудову діяльність розпочала в Куп’янській міській бібліотеці.

З 1970 р. працює в Республіканській науковій медичній 

бібліотеці МОЗ УРСР (нині – ННМБУ), весь час в одному відділі – 

наукового опрацювання і каталогізації літератури, де пройшла 

шлях від бібліотекаря до головного бібліотекаря. Є висококвалі-

фікованим фахівцем своєї справи, опанувала всі процеси роботи 

відділу. З успіхом оволоділа сучасними комп’ютерними техноло-

гіями, займається редагуванням бібліографічного опису книг в базах даних електро-

нного каталогу. Систематично працює над поглибленням своїх знань. 

За свою працю неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами Міністер-

ства охорони здоров’я, нагороджена значком «Відмінник охорони здоров’я».

у державі. Кожні два роки оформляла дозвільні документи Управління внутрішніх 

справ виконкому Київської міської ради за узгодженням з санепідемстанцією, облпо-

ліграфвидавом та Головлітом на функціонування ротапринтної ділянки бібліотеки.

Має публікації за профілем своєї діяльності. Державні нагороди: орден «Знак По-

чета» (1986), значок «Отличнику здравоохранения».
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КОТЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 

нар. 11.01.1940 р. у м. Київ

завідувач патентного відділу, 1969–1971,

завідувач відділу бібліографії та інформації РНМБ, 1971–1973,

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР (нині – ННМБУ),

завідувач відділу науково-медичної пропаганди та виставкової роботи 

Республіканського відділу наукової медичної інформації, 1976–1995 

У 1957 році закінчила Київський культосвітній технікум. 

В 1958–1963 рр. навчалась у Харківському державному бібліо-

течному інституті за спеціальністю бібліотекознавство.

З 1958 до 1969 рр. працювала за спеціальністю в різних біблі-

отеках м. Києва: публічній районній бібліотеці, профспілковій 

бібліотеці, науково-технічній бібліотеці заводу «Арсенал», Дер-

жавній республіканській бібліотеці УРСР ім. КПРС (нині – Націо-

нальна бібліотека України імені Ярослава Мудрого).

У 1969 р. прийнята на посаду завідувача патентного відділу 

РНМБ МОЗ УРСР. В 1970–1971 рр. було проведено значну організа-

ційну роботу зі створення умов для обслуговування читачів патентною документацією, 

у зв’язку із переїздом бібліотеки до нового приміщення за адресою вул. Л. Толстого, 7 

та формуванням фонду. 

Під час роботи в бібліотеці закінчила Державні курси іноземних мов (англійська 

мова) та здобула кваліфікацію патентознавця в Центральному інституті підвищення 

кваліфікації керівних працівників і спеціалістів народного господарства (м. Москва). 

З 1971 р. працювала завідувачем відділу бібліографії та інформації РНМБ. 

З 1973 р. переведена на посаду головного бібліографа відділу впровадження Рес-

публіканського відділу наукової медичної інформації (РВНМІ), де відповідала за ви-

явлення та відбір інноваційних матеріалів для активного впровадження в практику 

охорони здоров’я, брала участь в організації республіканських оглядів з винахід-

ницької та раціоналізаторської роботи науково-дослідних та медичних інститутів, 

закладів охорони здоров’я, виробничих медичних та фармацевтичних підприємств, 

аптечної мережі. 

В 1976 р. призначена завідувачем відділу науково-медичної пропаганди та ви-

ставкової роботи РВНМІ. Впродовж багатьох років брала участь та організовувала 

державні та виставкові заходи в галузі винахідництва, раціоналізаторської та інно-

ваційної діяльності. На цій посаді працювала до виходу на пенсію у 1995 р. 

Котенко О. О. – автор методичних посібників, статей, оглядів. Була ініціатором та 

активним учасником творчої співпраці із засобами масової інформації (радіо, теле-

бачення, преса), досвідчений екскурсовод та організатор лінійки експозицій зарубіж-

них представництв.

Неодноразово нагороджена дипломами та грамотами Виставки досягнень народ-

ного господарства УРСР. Її багаторічну сумлінну працю відмічено подяками та грамо-

тами МОЗ України. Нагороджена медаллю «Ветеран праці».
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КРАВЧУК НЕЛІНА МИКОЛАЇВНА 

нар. 1969 р.

директор Наукової бібліотеки Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова

У 1993 р. закінчила Київський державний інститут культу-

ри імені О. Є. Корнійчука. Після закінчення навчального закла-

ду працювала у Вінницькій обласній бібліотеці для юнацтва. 

Пізніше – у бібліотеці Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова (ВНМУ) на посадах бібліогра-

фа 1-ї категорії, заступника директора. З 2015 р. – директор 

бібліотеки.

 Кравчук Н. М. розробила «Стратегічний план розвитку 

бібліотеки Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова» та «Концепцію розвитку наукової бібліоте-

ки», брала участь у розробці концепції формування фонду бібліотеки, вивчила, змо-

делювала та відпрацювала оптимальні шляхи використання новітніх технологій, 

розробила нову модель університетської бібліотеки, яка відповідає освітнім і нау-

ковим потребам студентів, науковців та викладачів. 

Була ініціатором створення «Експрес університету» та «Школи керівного складу 

«Лідер» для бібліотечних працівників методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінни-

ці. Брала активну участь у пошуковій та дослідницькій роботі краєзнавчого характе-

ру: «Ректори ВНМУ ім. М. І. Пирогова», «Почесні професори ВНМУ ім. М. І. Пирогова», 

«Життя і діяльність видатних медиків Вінниччини», «Медики – краяни, що здобули сла-

ву за межами України» тощо.

Кравчук Н. М. бере активну участь в роботі наукових конференцій загальноукра-

їнського та міжнародного рівнів. Постійно виступає доповідачем з актуальних тем ді-

яльності бібліотек. Вона – керівник і організатор науково-практичних конференцій, 

семінарів для бібліотек вищих навчальних закладів м. Вінниці. Є головою методич-

ного обєднання вищих навчальних закладів міста, членом громадського об’єднання 

«Асоціація бібліотек Вінниччини». 

Має багато публікацій у фаховій періодиці, є співавтором ряду бібліографічних 

видань. 

Неліна Миколаївна користується заслуженим авторитетом серед працівників бі-

бліотеки і університету, бібліотечних фахівців міста та всієї України.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток медичної науки і осві-

ти, Кравчук Н. М. відзначено Почесною грамотою Вінницької облдержадміністрації 

та обласної ради, Почесною грамотою МОЗ України.
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КРЕТОВА ТАМАРА ПЕТРІВНА 

(12.06.1923, м. Овруч, Житомирська обл. – ?)

бібліотекар довідково-реферативного відділу Республіканської наукової 

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1956–1984 (нині – ННМБУ)

У 1941 році успішно закінчила Коростенську середню школу. 

З 1944 по 1952 роки навчалась у Київському медичному ін-

ституті, після успішного закінчення якого отримала диплом 

лікаря-терапевта. У 1952–1953 рр. працювала лікарем-тера-

певтом в районній лікарні і за сумісництвом лікарем дитячого 

будинку м. Комарин Поліського району Білоруської РСР. У по-

дальшому, тимчасово працювала лікарем здоровпункту хутора 

Остров УНР-623 (1955), пізніше перейшла на роботу до міської 

лікарні Печерського району м. Києва. 

В Республіканську науково-медичну бібліотеку прийшла працювати на посаду бі-

бліотекаря довідково-реферативного відділу в 1956 р. 

Кретова Т. П. була висококваліфікованим лікарем та високоосвіченою людиною. 

Свої обов’язки виконувала оперативно та якісно. Постійно дбала про підвищення 

своєї кваліфікації. Проводила велику роботу з пропаганди досягнень вітчизняної та 

зарубіжної медицини. 

За значні досягнення в розвитку бібліотечної справи в галузі охорони здоров’я 

України нагороджувалась подяками та почесними грамотами. 

КРИЧУН СВІТЛАНА БОРИСІВНА 

нар. 25.01.1946 р.

завідувач Наукової бібліотеки Інституту нейрохірургії 

ім. А. П. Ромоданова НАМН України, м. Київ

Після закінчення школи у 1968 році Світлана Борисівна по-

чинає працювати в бібліотеці спочатку лаборантом, а в 1972 р. 

її було переведено на ставку бібліотекаря. Так склалося, що все 

своє трудове життя вона пройшла в одній установі. Не полиша-

ючи роботи, в 1979 р. – закінчила Київський інститут культури 

ім. О. Є. Корнійчука і в тому ж році була переведена на посаду 

старшого бібліотекаря. 

Під керівництвом завідувача відділу наукової медичної ін-

формації інституту Рудяка К. Е. , вона пройшла велику школу 

бібліотечної справи та бібліографії і з 1995 р. очолила бібліоте-

ку. Світлана Борисівна продовжує зберігати всі хороші традиції бібліотечної робо-

ти, закладені попередніми колегами. З отриманням у 1997 р. комп’ютерної техніки 

бібліотека поєднує традиційні методи з новими технологіями. Висококваліфікова-

ний, відданий своїй справі фахівець, Світлана Борисівна з великою відповідальні-

стю ставиться до кожного читацького запиту. За весь час її роботи в інституті, не 

було жодної відмови у його задоволенні. За професійність, високі людські якості її 

люблять і поважають і колеги і користувачі бібліотеки. Кричун С. Б. людина духов-
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КРІВІЧ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА 

нар. 17.03.1964 р. у м. Київ

завідувач відділу патентної та нормативної документації 

Національної наукової медичної бібліотеки України 

Працює в бібліотеці близько 40 років. Трудовий шлях розпо-

чала у Державній науковій медичній бібліотеці (нині – ННМБУ) 

у 1981 р. на посаді бібліотекаря відділу комплектування нау-

кових фондів, з 1992 до 1994 рр. працювала на посаді бібліо-

текаря 1-ї категорії відділу фондів та книгосховища, з 1994 до 

2001 рр. – у відділі іноземної літератури. 

З 2001 р. працює завідувачем відділу патентної та норматив-

ної документації

У 1988 р. закінчила Київський державний інститут культури 

ім. О. Є. Корнійчука за спеціалізацією бібліотекознавство і біблі-

ографія. 

Навчалась на Київських державних курсах іноземних мов, відділення англійської 

мови (1986). 

У 2000 р. отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації Державної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв за темою «Створення та використання електро-

нних видань у бібліотеках».

З 2005 р. була редактором анотацій до статей з наукової періодики для Україн-

ського реферативного журналу «Джерело». З 2005 року – секретар тендерного ко-

мітету ННМБУ. Бере участь у підготовці та проведенні заходів бібліотеки, а також у 

роботі науково-практичних конференцій інших інформаційних та наукових закладів. 

Проводить практичні заняття для студентів профільних учбових закладів, екскурсії 

та лекції, присвячені історичним аспектам роботи бібліотеки та бібліотечному сер-

вісу. Має 7 публікацій у професійній пресі на тему галузевого патентного фонду та 

можливості його використання.

За багаторічну сумлінну працю отримала ряд відзнак: Почесні грамоти Мініс-

терства культури і мистецтв України (2003); Київської міської державної адміні-

страції (2008), Міністерства охорони здоров’я (2010, 2015); Подяки Міністра охоро-

ни здоров’я України, Київської міської державної адміністрації (2005).

на і творча, вона часто друкує в періодичних виданнях і збірниках свої статті про 

життя інституту і бібліотеки, бере активну участь у всіх нарадах, семінарах, конфе-

ренціях, які організовує і проводить ННМБ України.

Неодноразово нагороджувалась грамотами.
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КУДЕЛИЧ ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА 

нар. 1964 р. в м. Полтава

директор Полтавської обласної наукової медичної бібліотеки

У 1987 р. закінчила Український заочний політехнічний ін-

ститут, стаціонарне відділення за спеціальністю інженер-викла-

дач машинобудівельних дисциплін. 

З 15.11.2011 р. очолила Полтавську ОНМБ. У 2014 р. закінчила 

Гадяцьке училище культури ім. І. П. Котляревського за спеціаль-

ністю бібліотечна справа. Велику увагу у своїй роботі приділяє 

підвищенню якості та комфорту бібліотечних послуг. Здійснюєть-

ся довідково-бібліографічне обслуговування медичних спеціаліс-

тів, обслуговування курсів підвищення кваліфікації середнього 

медичного персоналу, проведення днів інформації, днів спеціаліс-

та, організація книжкових виставок, проведення оглядів та переглядів літератури. Під 

керівництвом директора в бібліотеці впроваджуються сучасні технології, нові методи 

роботи. З метою підвищення доступності інформації для користувачів постійно онов-

люється сайт бібліотеки, надається безкоштовний Інтернет.

КУДРИЦЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 

нар. 05.09.1945 р. у м. Кіровоград (нині – м. Кропивницький)

завідувач відділу обслуговування Республіканської наукової 

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1973–1984,

завідувач відділу кадрів Національної наукової 

медичної бібліотеки України, 2004–2012 

У 1969 році закінчила Харківський державний інститут куль-

тури. З 1969 по 1973 роки працювала завідувачем бібліотеки ім. 

В. Чкалова Залізничного району м. Києва. 

До РНМБ МОЗ УРСР прийшла працювати у 1973 році на посаду 

завідувача відділу кадрів і працювала на цій посаді до 1984 року.

З 1984 по 1987 роки завідувала бібліотекою військової части-

ни ГРВН в Югославії і Німеччині. У 1987 р. повернулась на роботу 

в РНМБ МОЗ УРСР на посаду завідувача сектору, завідувача відді-

лу обслуговування. 

З 2001 по 2004 роки – провідний бібліограф відділу інформа-

ції Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. У квітні 2004 року Людмила 

Миколаївна продовжила свою роботу в ННМБУ на посаді начальника відділу кадрів.

Висококваліфікований фахівець з великим досвідом бібліотечної справи, високою 

професійною майстерністю. Усіма формами бібліографічно-інформаційного обслу-

говування користувачів пропагувала досягнення медичної науки для подальшого 

впровадження їх у практику роботи. Входила до складу атестаційної комісії ННМБ 

України. Має сертифікат про участь у семінарі Міжнародного центру фінансово-еко-

номічного розвитку «Організація роботи з виконання вимог Закону України «Про за-

хист персональних даних».
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КУЖИЛЬНА ОЛЕНА ПЕТРІВНА 

нар. 08.10.1947 р.

директор Комунального закладу 

«Чернівецька обласна наукова медична бібліотека», 1995–2018

У 1981 р. закінчила Чернівецький державний університет. 

З 1973 р. працювала в бібліотеці Чернівецького державного уні-

верситету. В 1995 р. її призначено на посаду директора Черні-

вецької ОНМБ. Відмінний організатор, висококваліфікований 

спеціаліст, Олена Петрівна достойно продовжуючи традиції бі-

бліотеки, успішно впроваджувала в роботу нові інформаційні 

технології. Завдяки її професійності, толерантності, творчому 

підходу до вирішення проблемних питань зміцнилась мережа 

медичних бібліотек Буковини. 

Кужильна О. П. завжди опікувалась бібліотечно-інформацій-

ним забезпеченням медичних працівників всієї області, комплектуванням фонду не 

лише обласної бібліотеки, а й бібліотек лікувальних закладів.

Велику увагу приділяла дослідженню історії медицини Буковини. Надзвичайна 

працездатність Олени Петрівни, відповідальне ставлення до роботи та комунікабель-

ність здобули їй визнаний авторитет серед бібліотечної та медичної спільноти Буко-

вини. Є автором та співавтором багатьох публікацій та покажчиків. 

Неодноразово нагороджувалась грамотами.

КУЛИКОВСЬКА ІРИНА ЮХИМІВНА 

(? – ?)

завідувач бібліотеки Буковинського державного 

медичного університету, 1985–1989

У роботі Ірина Юхимівна Куликовська особливу увагу приді-

ляла створенню комфортних умов для роботи в бібліотеці. За її 

поданням в штат бібліотеки університету було введено посаду за-

ступника завідувача. 

Спільно із заступником завідувача Цимбал В. І. працювали 

над поліпшенням оснащення бібліотеки меблями, активізувалося 

оформлення книжково-ілюстративних виставок, проведення те-

матичних вечорів в студентських гуртожитках. 

Велика увага приділялась організації й удосконаленню алфа-

вітного і предметного каталогів. Велися картотеки: «Періодичні видання», «Дисерта-

ції», «Персоналії», «Наукові праці співробітників медінституту», «Медична бібліогра-

фія», «Краєзнавча картотека». 

Нагороджувалась: медаллю «В память 1500-летия Киева», Почесними грамотами 

МОЗ України, Подякою голови Київської міської держадміністрації з врученням імен-

ного подарунку. Звільнилась з ННМБУ 29.12.2012 р.
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КУЛІЄВА ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА 

нар. 21.01.1968 р. у м. Київ

учений секретар Національної наукової медичної бібліотеки України,

кандидат наук із соціальних комунікацій

Трудову діяльність розпочала в Державній науковій медичній 

бібліотеці МОЗ України (нині – ННМБУ), де пройшла шлях від 

бібліотекаря до завідувача відділу, успішно поєднуючи роботу з 

навчанням у Київському державному інституті культури (нині – 

Київський національний університет культури і мистецтв). 

За період перебування на посаді завідувача відділу пропаган-

ди нових надходжень літератури організувала активну співпра-

цю з Головним управлінням охорони здоров’я, лікувально-профі-

лактичними установами та науково-дослідними інститутами м. 

Києва. Брала активну участь у творчій співпраці з Національною 

парламентською бібліотекою України (нині – Національна бібліотека України імені 

Ярослава Мудрого) щодо підготовки «Календаря пам’ятних і знаменних дат», на сто-

рінках якого з 1999 р. систематично публікувала матеріали медичної тематики. 

У 2000 р. пройшла післядипломне навчання у Національній академії керівних 

кадрів культури і мистецтв з проблеми «Комфортність обслуговування читачів як 

показник рівня роботи бібліотек». Під час роботи в бібліотеці стала здобувачем Київ-

ського національного університету культури. 

У 2010 р. в Харківській державній академії культури і мистецтв захистила дисер-

таційне дослідження за спеціальністю 27.00.03 – «Книгознавство, бібліотекознав-

ство, бібліографознавство» на тему «Система бібліотечно-інформаційного супрово-

ду професійної діяльності сімейних лікарів в Україні» (науковий керівник доктор 

історичних наук, професор Новальська Т. В.). 

У 2004–2009 рр. працює в Ужгородському факультеті Київського національного 

університету культури і мистецтв спочатку на посаді завідуючої кафедри книгознав-

ства, бібліотекознавства, бібліографознавства, а згодом – заступника декана факуль-

тету. Впродовж цього часу активно співпрацювала з бібліотеками та освітніми закла-

дами Закарпаття. Неодноразово брала участь та виступала з доповідями на різних 

заходах, організованих провідними бібліотеками Закарпаття. Більшість її випускни-

ків працюють в бібліотеках області на різних посадах: провідними та головними бі-

бліотекарями, завідуючими відділами, директорами бібліотек, головними фахівцями 

районних управлінь культури Закарпатської області. 

З 2011 по 2015 рр. працювала у Національній парламентській бібліотеці України 

(нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого). Розробила програ-

ми розвитку кадрового потенціалу бібліотек, в яких представлені основні етапи ро-

боти з персоналом: реалізація кадрової політики, підбір та розстановка персоналу, 

адаптація, оцінка та атестація, професійне навчання. Провела дослідження «Шляхи 

професіоналізації: погляд бібліотечного фахівця». Брала участь у реалізації проєкту 

«Українська Бібліотечна Енциклопедія».

У 2015–2016 рр. – заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної 

роботи Державної наукової педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлин-
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ського. За цей час – заступник голови Вченої ради ДНПБ; науковий керівник дослі-

дження «Науково-методичні засади інноваційного розвитку освітянських бібліотек 

як важливого складника освітнього середовища»; ініціатор створення Бібліотечної 

ради, яку очолювала під час роботи в бібліотеці; брала участь у розробці Стратегії 

розвитку ДНПБ.

У 2016–2017 рр. – директор інституту журналістики Київського міжнародного уні-

верситету.

З жовтня 2017 р. завідувач відділу наукового абонементу та обслуговування чи-

тачів, з 01.10.2019 р. – учений секретар Національної наукової медичної бібліотеки 

України. Розробила та презентувала програму «Формула успіху сучасної бібліотеки» 

для проблемного навчання методистів «Інтелектуальна свобода та доступність ін-

формації у демократичному суспільстві» (21–25 травня 2018 р., Національна акаде-

мія керівних кадрів культури і мистецтв).

Виступала рецензентом та опонентом на захисті бакалаврських, магістерських ро-

біт та дисертаційних досліджень.

Поширюючи інноваційний досвід бібліотек, брала активну участь у Всеукраїн-

ських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах та у 

Всеукраїнських школах методиста. 

Активно працювала в Українській бібліотечній асоціації: з 2013 р. – член робочої 

групи, створеної для підготовки нової редакції Кодексу етики бібліотекаря.

Коло наукових інтересів – кадровий менеджмент бібліотеки, імідж бібліотеки, пи-

тання безперервної освіти бібліотечних фахівців, інформаційна культура користува-

чів, інформаційно-бібліотечне обслуговування медичних працівників, впровадження 

менеджменту та маркетингу в діяльність бібліотек.

Автор понад 40 публікацій у наукових виданнях та в професійній пресі.

За професійну, сумлінну діяльність відзначена Подяками Київського міського го-

лови, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, грамотою Націо-

нальної парламентської бібліотеки України.
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КУРДИЦЬКА ЛІДІЯ ЯКІВНА 

(01.07.1922, с. Асканія-Нова, Чаплинський район, Херсонська область – ?)

завідувач сектору бібліографії 

Івано-Франківської обласної наукової медичної бібліотеки, 1954–1981

Після закінчення школи вступила до Запорізького педагогічного інституту. Коли 

навчалась на другому курсі, почалась війна. Під час війни працювала діловодом в 

медичній частині евакуаційного госпіталю. 

Любов до книги і читання привели її в бібліотеку. Після війни закінчила бібліотеч-

ний відділ Чернівецького культурно-освітнього училища. Працюючи бібліотекарем в 

Івано-Франківській фельдшерській школі, заочно закінчила бібліотечний факультет 

Харківського державного інституту культури. У 1954 р. була прийнята в Івано-Фран-

ківську обласну наукову медичну бібліотеку, де й працювала до 1981 р. на посадах 

бібліографа, головного бібліографа, завідувача сектору бібліографії ОНМБ.

Лідія Яківна – ветеран Івано-Франківської обласної наукової медичної бібліотеки, 

бібліограф-ерудит, яка впродовж 27 років оперативно і якісно забезпечувала бібліо-

графічною інформацією медичних працівників області, працювала над створенням і 

удосконаленням довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Значними були здо-

бутки Лідії Яківни у бібліографічній царині. Нею проведена велика робота з органі-

зації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Вона зуміла належним чином 

організувати ДБА бібліотеки, на основі якого будувалась вся робота щодо обслугову-

вання запитів читачів, виконання усних і письмових довідок, інформаційного забез-

печення тем, складання покажчиків і оглядів.

Розуміючи, що каталоги і картотеки є інформаційним ядром бібліотеки, Лідія 

Яківна велику увагу приділяла формуванню та веденню алфавітного і систематич-

ного каталогів, створених в 1945 р. Щоденна праця з їх формування вимагала про-

фесійного і наукового підходу. Результатом багаторічної праці став започаткова-

ний нею предметний каталог. Створені систематичні картотеки («Мікроелементи» 

(з 1960 р.), «Охорона здоров’я Івано-Франківської області» (з 1954 р.), «Рефлексоте-

рапія» (з 1975 р.), «Ультразвук в медицині» (з 1960 р.), «Наукові праці практичних 

лікарів та наукових працівників Прикарпаття» (з 1954 р.), «Лазери в медицині» 

(з 1969 р.), які діють і сьогодні.

Курдицька Л. Я. започаткувала створення довідково-бібліографічного фонду відділу, 

який почав формуватись з дня заснування бібліотеки і складається з бібліографічних і 

довідкових видань, енциклопедій, словників, довідників. Автор-упорядник бібліографіч-

них покажчиків та бібліографічних оглядів, започаткувала видання ретроспективного 

покажчика «Охорона здоров’я Івано-Франківської області», покажчика «Наукові праці 

практичних лікарів та наукових працівників області». Високоерудований професіонал, 

завжди сповнена цікавих ідей і творчих планів. Своїми знаннями і власним досвідом ді-

лилась з працівниками медичних бібліотек на обласних нарадах, семінарах, практику-

мах. Її глибина знань бібліографічної справи, працьовитість і відповідальність за дору-

чену ділянку роботи, була прикладом для наслідування, а доброзичливість, освіченість, 

інтелігентність забезпечили любов і повагу медичної громадськості області. 

Життя Лідії Яківни – приклад любові до обраної професії. Весь свій трудовий шлях 

вона присвятила бібліотечній справі, служінню книзі та людям.
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КУРНАТ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

нар. 27.01.1951 р. в м. Галич Костромської області, РФ

директор наукової бібліотеки Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького, 1985–2011

У 1976 р. закінчила Ленінградський інститут культури імені 

Н. К. Крупської. 

Трудову діяльність розпочала 1974 р. бібліотекарем у науко-

вій бібліотеці Львівського політехнічного інституту.

В 1975 р. перейшла на посаду бібліографа наукової бібліоте-

ки Львівського державного медичного інституту (з 1985 – Львів-

ського ордена Дружби народів державного медичного інституту, 

1996–1998 – Львівського державного медичного університету, 

1990–2003 – Львівського державного медичного університету 

імені Данила Галицького, з 2003 р. – Львівського національного медичного універси-

тету імені Данила Галицького). 

У 1976 р. її переведено на посаду завідувача відділу комплектування, а з 1985 р. – 

очолила бібліотеку. 

Відмінний організатор, високоерудований професіонал, Наталія Миколаївна, 

продовжуючи традиції бібліотеки ЛНМУ ім. Данила Галицького, успішно впрова-

джувала в роботу нові інформаційні технології. Завжди була сповнена цікавих ідей 

і творчих планів. У тісній співдружності з кафедрами бібліотека організовувала на-

укові заходи, які проводилися в університеті. 

У 2007 р. на базі наукової бібліотеки Львівського національного медичного уні-

верситету імені Данила Галицького проходила Міжнародна науково-практична кон-

ференція «Медичні бібліотеки на шляху до суспільства знань». За високий рівень 

організації, колектив бібліотеки на чолі з Курнат Н. М., було нагороджено Почесною 

грамотою Національної наукової медичної бібліотеки України.

З її ініціативи наукова медична бібліотека, однією з перших серед бібліотек ме-

дичних вишів України, розпочала впровадження в свою діяльність сучасних комп’ю-

терних технологій. Курнат Н. М. була членом Вченої ради та ради трудового колекти-

ву університету. 

За хорошу роботу її неодноразово відзначено адміністрацією Університету чисель-

ними подяками та грамотами.
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КУЩ ЛІДІЯ АФАНАСІЇВНА 

(27.11.1927, м. Нікополь, Дніпропетровська область – ?)

завідувач сектору відділу предметизації Республіканської наукової 

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1979–1981 (нині – ННМБУ)

У бібліотеці працювала з 1965 по 1986 роки. У 1970 р. закін-

чила Київський філіал Харківського державного бібліотечного 

інституту. 

До 1975 р. працювала у відділі обробки та каталогізації літе-

ратури, з 1975 р. – головний бібліотекар відділу предметизації, 

завідувач сектору організації предметного каталогу. Здійснюва-

ла велику роботу з організації та удосконалення довідково-пошу-

кового апарату. Очолювала довідково-консультаційну групу. 

Нагороджена значком «Отличнику здравоохранения» у 1973 р.

КУЦАН СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА 

нар. у 1938 р. в м. Київ

головний бібліограф відділу наукової бібліографії та інформації 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1956–2007

У бібліотеці працювала понад 50 років (з 1956 року) бібліоте-

карем, згодом – головним бібліографом відділу наукової бібліо-

графії та інформації (відділу довідково-інформаційної роботи). 

У 1964 році закінчила Харківський державний бібліотечний 

інститут за спеціальністю бібліотекознавство.

Куцан С. А. була укладачем інформаційних покажчиків: 

щомісячного «Новые книги, поступившие в справочно-инфор-

мационный фонд МЗ УССР» та щорічного «Сводный каталог 

отечественнных книг по медицине и биологии, поступивших в 

Республиканский справочно-информационный фонд МЗ УССР в 

___ году», Почечнокаменная болезнь: Библиогр. указ. отеч. лит. (1966–1972). – Київ, 

1973. Подібна робота в галузі медицини за вітчизняними джерелами інформації 

була виконана вперше в колишньому Радянському Союзі. Обслуговувала колектив-

них користувачів в режимі сигнального інформування з поточних надходжень. 

Її діяльність на цій посаді неодноразово відзначалась почесними грамотами Мі-

ністерства охорони здоров’я, Міністерства культури, нагороджена медаллю «Вете-

ран труда», відзнакою «Відмінник охорони здоров’я». Звільнилась у 2007 р.
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ЛІНЕВИЧ НІНА АНТОНІВНА 

нар. 23.10.1946 р. у с. Топори Ружинського району Житомирської області

завідувач відділу комплектування наукових фондів 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1999–2019

Свій трудовий шлях розпочала в Республіканській науковій 

медичній бібліотеці у грудні 1962 року на посаді бібліотечного 

служителя, яку було введено вперше. Згодом працювала на по-

садах: старшого редактора, головного бібліотекаря, завідувача 

відділу. В 1971 році закінчила Київський державний інститут 

культури за спеціальністю бібліотекар-бібліограф технічних 

бібліотек вищої кваліфікації. У бібліотеці працює 58 років.

Закінчила курси польської мови. Пройшла курс навчання в 

Українському університеті права при Тендерній палаті за темою 

«Державні закупівлі в Україні». З 1999 р. – завідувач відділу комплектування науко-

вих фондів ННМБУ. Досвідчений фахівець, Ніна Антонівна постійно докладала багато 

зусиль для налагодження контактів з книготоргівельними організаціями, книжковими 

товариствами, керівниками наукових медичних установ, приватними особами для по-

повнення фондів бібліотеки галузевими виданнями. Вирішувались питання з придбання 

малотиражних видань медичної тематики, матеріалів з’їздів, конференцій. Як підрозділ 

методичного центру медичних бібліотек України, відділ надавав посильну допомогу в 

комплектуванні фондів бібліотекам мережі. Своїм досвідом у питаннях комплектування 

Ніна Антонівна залюбки ділиться з колегами з бібліотек мережі. Бере участь у складанні 

щорічного видання «Періодичні видання, що надійдуть до ННМБУ у … році.».

За багаторічну сумлінну працю в бібліотеці неодноразово нагороджувалась Почес-

ними грамотами ННМБУ та МОЗ України.

ЛОЗИНСЬКА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА 

нар. 06.07.1941 р.

директор Львівської обласної наукової медичної бібліотеки, 1993–2017

Працювала в бібліотеці 49 років. У 1962 р. Лозинська С. С. 

вступила до Львівського медичного училища. Після його закін-

чення працювала медичною сестрою Львівської залізничної лі-

карні. Але перемогла любов до книги, і в 1966 р. вона вступила 

на філологічний факультет Львівського університету ім. Івана 

Франка, спеціалізація бібліотекознавство і бібліографія. Після 

відкриття в Києві інституту культури, була переведена на заочне 

відділення цього вишу.

З 1969 р., маючи медичну і бібліотечну освіту, вступила на 

роботу до Львівської обласної наукової медичної бібліотеки. Пройшла шлях від біблі-

ографа, згодом старшого бібліографа до завідувача інформаційного відділу. В 1993 р. 

її призначено на посаду директора бібліотеки. Відмінний організатор, висококвалі-

фікований спеціаліст, Світлана Сергіївна, не зраджуючи традицій бібліотеки, успіш-

но впроваджувала в роботу нові інформаційні технології. Львівська ОНМБ поступово 
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стала перетворюватись на справжній культурно-інформаційний центр медичної гро-

мади Львова. Зуміла налагодити дружні зв’язки з медичними установами, видавниц-

твами, представниками різних професій, меценатами. Це дало можливість зберегти 

і покращити матеріально-технічну базу бібліотеки. За рахунок спонсорів придбано 

комп’ютери, ксерокс, принтери. В бібліотеці проводились конференції, круглі столи, 

організовувались зустрічі з видатними особистостями: письменниками, вченими-ме-

диками, духовенством. Тісні зв’язки підтримувались з лікарем, меценатом, читачем, 

істориком медицини Ярославом Ганіткевичем. Лозинська С. С. писала багато статей, 

в яких висвітлювала досвід співпраці з медичними, фармацевтичними та іншими 

установами. У Львівській газеті «Високий замок» друкувались її дописи про роботу 

бібліотеки, співпрацю і дружбу бібліотеки з меценатом із Швейцарії Робертом Гот-

цом. У журналі «Феномен людини, здоровий спосіб життя» друкувались статті до юві-

лейних дат видатних медиків, покажчики літератури тощо. Всі цікаві події з життя 

бібліотеки висвітлювались на сайті бібліотеки. 

За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіо-

налізм Світлана Сергіївна неодноразово отримувала подяки та нагороджувалась по-

чесними грамотами ННМБ Укроаїни, МОЗ України, Голови Львівської профспілкової 

організації працівників охорони здоров’я України. У 2018 р. Світлана Сергіївна пішла 

на заслужений відпочинок.

ЛОКТІОНОВА ЛЮДМИЛА КОСТЯНТИНІВНА 

нар. 12.04.1950 р. у м. Дніпропетровськ (нині – м. Дніпро)

директор наукової бібліотеки 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 2005–2014

У 1969 р. з червоним дипломом закінчила Дніпропетровське 

культурно-освітнє училище, де отримала спеціальність бібліоте-

каря і була направлена на роботу в Дніпропетровську міську ди-

тячу бібліотеку №3 на посаду бібліотекаря. Згодом була призна-

чена завідувачкою відділу обслуговування молодших читачів. З 

1971 по 1978 рр. працювала бібліотекарем у бібліотеці Дніпропе-

тровського технологічного технікуму. У 1978 р. закінчила Харків-

ський державний інститут культури за спеціальністю бібліоте-

кар-бібліограф вищої кваліфікації. З 1979 по 1981 рр. працювала 

в бібліотеці і архіві тресту «Укрмонтажхімзахист». 

З 1981 р. по теперішній час працює в Науковій бібліотеці Дніпропетровської ме-

дичної академії на посадах старшого методиста, завідувачки сектору, завідувачки 

бібліотеки (з 1983 по 1994 рр.), заступника директора бібліотеки (1995–2004). 

У 1987 р. в Московському державному інституті культури пройшла підвищення 

кваліфікації за курсом «Управління бібліотекою вузу». 

З 2005 р. Вченою Радою ДЗ «ДМА» МОЗ України була обрана на посаду директора 

НБ ДЗ «ДМА». На посаді директора працювала до 2014 р. З 2014 р. працює завіду-

вачкою сектору науково-методичної роботи. Загальний стаж бібліотечної роботи 50 

років, з них в НБ ДЗ «ДМА» – 39 років.
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Як кваліфікований спеціаліст і організатор, Локтіонова Л. К. багато зробила для 

покращення діяльності бібліотеки та підвищення її іміджу; провела велику роботу 

щодо укомплектування штату бібліотеки кваліфікованими співробітниками. Прі-

оритетами в роботі вважала комплектування, упорядкування і збереження фонду, 

якісне обслуговування користувачів. Завдяки її наполегливості і цілеспрямованості 

поліпшилися умови праці працівників бібліотеки, було виділено нові приміщення 

для бібліотеки в адміністративному корпусі, зроблено ремонт, придбано нові меблі і 

комп’ютерна техніка та розпочалося впровадження нових інформаційних технологій 

– у 2006 р. придбана комп’ютерна програма «Ірбіс-32», завдяки якій бібліотека змог-

ла вивести своїх користувачів в інформаційний простір. Розпочалося створення елек-

тронного каталогу. З 2011 року бібліотека увійшла в корпорацію медичних бібліотек. 

Локтіонова Л. К. має 17 друкованих праць.

Неодноразово нагороджувалась грамотами: Почесною грамотою МОЗ України, 

Грамотою управління культури і туризму Дніпропетровської обласної державної ад-

міністрації, Почесною грамотою Виконкому Жовтневої районної ради народних депу-

татів. Має подяки від міського голови та керівництва академії. 

ЛУЦЕНКО ІВАН ГАВРИЛОВИЧ

(? – 2002)

директор Рівненської обласної наукової медичної бібліотеки, 1957–1991

Працював на цій посаді 34 роки. З приходом Луценка І. Г. 

бібліотека розпочала новий етап своєї діяльності. Талановитий 

організатор і керівник, непересічна, яскрава, неординарна лю-

дина, високопрофесійний фахівець, Іван Гаврилович сформував 

у бібліотеці колектив професіоналів-однодумців, який активно 

взявся за організацію роботи бібліотеки на високому рівні. 

Створювався довідково-бібліографічний апарат, фонд бібліоте-

ки формувався у відповідності з потребами практичної меди-

цини Рівненщини. Одночасно велика увага приділялась органі-

зації і діяльності медичних бібліотек при лікувальних закладах 

області.

У 1957 р., за безпосередньої участі директора, все приміщення по вул. Шопена, 4 

передано бібліотеці. З 1961 р. розпочалося активне створення каталогів у бібліоте-

ках лікувально-профілактичних закладів області, яке за рік було успішно заверше-

но. Створені в лікувальних закладах групи референтів-лікарів, тісно співпрацювали 

з медичною бібліотекою, регулярно інформуючи медичних фахівців своєї установи 

про нові надходження. В бібліотеці сформовано модель бібліотечно-інформаційного 

обслуговування практикуючих лікарів на місцях.

У 1967 р. на базі Рівненської ОНМБ проведено Республіканський семінар дирек-

торів ОНМБ України, Молдови, Білорусі, окремих областей РСФСР. А в 1971 р. – Все-

союзну нараду директорів ОНМБ за темою інформаційного забезпечення практичної 

охорони здоров’я. Рішенням Колегії МОЗ УРСР від 04.12.1974 р. Рівненську обласну 

медичну бібліотеку офіційно затверджено Республіканською школою передового дос-



СЛАВНА КОГОРТА ФАХІВЦІВ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

94

віду. На її базі щорічно підвищували кваліфікацію понад 200 працівників медичних 

бібліотек колишнього Союзу. Досвід роботи бібліотеки неодноразово висвітлювався 

на всесоюзних і республіканських нарадах і конференціях. 

За значний внесок у покращення охорони здоров’я населення бібліотека неодно-

разово нагороджувалась дипломами, Почесними грамотами МОЗ СРСР та УРСР. Ди-

ректору бібліотеки Луценку І. Г. присвоєно звання «Заслужений працівник культури 

України», нагороджено орденом «Знак Пошани». 

У 1999 р. Іван Гаврилович пішов на заслужений відпочинок. Помер у 2002 році, 

залишивши по собі яскравий слід неперевершеного організатора, талановитого, від-

даного своїй справі фахівця, непересічної особистості.

МАГЕРОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ 

(1888, с. Недра, Переяславський район, на Полтавщині – ?)

директор Київської державної медичної бібліотеки 

Народного Комісаріату охорони здоров’я України, 

01.05.1937–17.06.1941; 1944–1948 (нині – ННМБУ)

Вчився у духовній семінарії. Закінчив загальноосвітні класи. 

Трудову діяльність розпочав у 1910 році. 

З 1920 по 1928 роки працював у кількох київських бібліотеках, 

з березня 1933 по 17 червня 1941 року (початок окупації СРСР фа-

шистами) – заступником директора бібліотеки Київського держав-

ного університету. В той же час, з травня 1937 по 17 червня 1941 

року, за сумісництвом – директором Київської наукової медичної 

бібліотеки Народного Комісаріату охорони здоров’я (НКОЗ) УРСР. 

Під час окупації працював у Крайовій бібліотеці бібліотекарем-

завідувачем відділу медичної літератури. 

У повоєнні роки (1944–1948) знову очолив бібліотеку, яку за розпорядженням Ради 

Народних Комісарів УРСР, в 1944 році перейменовано у Республіканську наукову ме-

дичну бібліотеку. В Наказі Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР №996 від 

12.06.1944 зазначено: «У зв’язку з відновленням роботи мережі Державних наукових 

медичних бібліотек НКОЗ УРСР, поновити з 15 червня 1944 р. на посаді директора Рес-

публіканської державної наукової медичної бібліотеки в м. Києві тов. Магеровського 

Василя Кириловича».

Подальша доля Василя Кириловича невідома.
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МАЄВСЬКА ЄКАПІТОЛІНА (ЛІНА) ВАСИЛІВНА 

нар. 20.09.1936 р. у с. Дретено Староруського району Новгородської області, РФ)

завідувач бібліотеки Вінницького державного 

медичного інституту ім. М. І. Пирогова, 1970–2003

(нині – Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова)

Працювала в бібліотеці Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова (ВНМУ ім. М. І. Пирогова) 53 роки. 

У 1955–1961 рр. навчалася в Ленінградському державному 

бібліотечному інституті ім. Н. К. Крупської. 

У 1961 р. розпочала трудову діяльність на посаді бібліотекар-

ки у бібліотеці Вінницького державного медичного інституту ім. 

М. І. Пирогова. У 1970 р. її призначено на посаду завідувачки бі-

бліотеки, на якій працювала до 30.09.2003 р. 

Завдяки наполегливій, самовідданій діяльності Ліни Васи-

лівни бібліотека розвивалась як динамічна структура універ-

ситету, займаючи гідне місце в колективі закладу. Відбувалося значне покращення 

комплектування бібліотечного фонду, який збільшувався кожні 10 років на 50–100 

тис. примірників. Удосконалювався процес масової книговидачі студентам, роками 

вироблена технологія якої лежить в основі сьогодення. У тісній співдружності з ка-

федрами бібліотека організовувала наукові заходи, які проводилися в університеті. 

Велика увага приділялася довідково-бібліографічній роботі. 

У 1976 р. бібліотеку Вінницького НМУ ім. М. І. Пирогова визнано регіональним мето-

дичним центром бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ), куди входили бібліотеки 

вузів Вінницької, Житомирської і Хмельницької областей. Маєвську Л. В. призначено 

головою методичного об’єднання. 

У 1978 р., у зв’язку із збільшенням кількості ВНЗ у Вінниці, Наказом Мінвузу 

СРСР бібліотеку визначено обласним методичним центром бібліотек ВНЗ міста 

Вінниці. Заснована головою методичного об’єднання «Школа методиста» ефектив-

но функціонувала під керівництвом Ліни Василівни Маєвської.

За часів керівництва Маєвської Л. В., враховуючи досягнення в роботі, у 1975 р. 

бібліотеку переведено до 3-ї групи по оплаті праці бібліотек ВНЗ, у 1982 р. – до 2-ї 

категорії, а в жовтні 1996 р. бібліотека отримала статус бібліотеки І категорії як така, 

що виконує функції обласного методичного центру.

У 1988 р. за сприяння Маєвської Л. В. адміністрація університету надала бібліоте-

ці приміщення з більшою площею із зручними умовами для роботи читачів, праців-

ників та для збереження фонду. 

У 1989 р. вона брала участь у розробці проєкту нового приміщення для бібліотеки. 

Період технічної модернізації бібліотечних процесів був вдало розпочатий завдяки 

виваженій політиці керівника бібліотеки: отримано комп’ютери, закуплено за допо-

могою спонсорів програму, навчання працівників, вдале формування електронного 

каталогу бібліотеки та успішні зміни форм і методів бібліотечно-інформаційного об-

слуговування читачів. 

У 1996 р. за сприяння Маєвської Л. В. на базі бібліотеки відкрито інформацій-

но-координаційний пункт представництва Міжнародного освітньо-консультаційно-
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го центру «Освіта» Міжнародного фонду «Відродження», а також бібліотека була 

регіональним ресурсним представництвом Київського центру «Освіта» і учасником 

проєкту «Кожному студенту – сучасні можливості».

Маєвська Л. В. була активним делегатом Всесоюзних бібліотечних з’їздів, Надзви-

чайного з’їзду бібліотекарів України в ЦНБ ім. В. І. Вернадського (нині – Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського), членом Центральної науково-методичної 

бібліотечної комісії при Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, нау-

ково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти України, міжвідомчої Ради 

при обласному управлінні культури, комісій по перевірці інших бібліотек, учасником 

Республіканських нарад директорів обласних наукових медичних бібліотек, нарад-се-

мінарів директорів медичних ВНЗ у Києві, Москві, Ростові-на-Дону, Тарту (Естонія), 

Каунасі (Литва), конференцій Міністерства культури України та Міністерства охоро-

ни здоров’я України та Державної наукової медичної бібліотеки, засідань методично-

го кабінету Київського національного університету та багато ін. 

Маєвська Л. В. виступала не лише з обміном досвіду бібліотечної роботи, але і по-

рушувала питання, які на той час хвилювали бібліотечну громадськість: штати, при-

міщення, заробітна плата, обладнання бібліотек тощо. Досвідом роботи бібліотеки 

цікавилися інші ВНЗ. Надавалась методична допомога багатьом бібліотекам вищих 

навчальних закладів республік колишнього Союзу та України. 

Маєвську Л. В. було обрано членом Вченої ради інституту, довгі роки вона викону-

вала обов’язки заступника секретаря партійного бюро викладацького складу, а після 

реорганізації осередків – партійного бюро педіатричного факультету. 

Під керівництвом Ліни Василівни колектив бібліотеки брав участь у Республі-

канських та Всесоюзних оглядах-конкурсах роботи бібліотек ВНЗ, де за показника-

ми роботи неодноразово нагороджувався Почесними грамотами та Дипломами Мі-

ністерства охорони здоров’я, Міністерства культури СРСР та України. За виконання 

соцзобов’язань та високі показники в роботі бібліотека відзначена «Почесною грамо-

тою», за участь в соціалістичному змаганні бібліотек міста – нагороджена Грамотою 

міськкому КПУ, а фото Ліни Василівни було розміщено на міській Дошці Пошани.

Маєвська Ліна Василівна нагороджена: Почесною грамотою обкому спілки мед-

працівників (1967); Грамотою Правління добровільного товариства любителів кни-

ги Української РСР (1977); Почесною грамотою Всесоюзного організаційного комі-

тету з проведення огляду-конкурсу роботи бібліотек (1980); Почесною грамотою 

Вінницького обласного відділу охорони здоров’я та Президії обласного комітету 

профспілки медичних працівників (1981); відзнакою «Відмінник охорони здоров’я 

СРСР»; Подякою Міністерства культури і мистецтв України (1999); Почесною грамо-

тою ректорату, партійного і місцевого комітету Вінницького медичного інституту 

ім. М. І. Пирогова (1970, 1975, 1985, 1988, 2001); Почесною відзнакою Української 

бібліотечної асоціації (2001), Почесною грамотою громадської організації «Асоціа-

ція бібліотек Вінниччини» (2009, 2011). 

Статтю про Маєвську Ліну Василівну розміщено у довіднику Книжкової Палати 

України «Хто є хто у видавничій та бібліотечній справі». 

З 2003 по 2014 рр. Ліна Василівна працювала в бібліотеці на посаді бібліотекарки 

І-ї категорії. Пішла на заслужений відпочинок у жовтні 2014 року.
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МАЄВСЬКА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА 

нар. 09.11.1949 р. у смт Полісся Київської області

завідувач відділу організації перекладів наукової літератури 

Національної наукової медичної бібліотеки України

У бібліотеці працює 53 роки. У 1967 р. закінчила середню 

школу у смт Бородянка. Цього ж року прийшла працювати до 

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ України 

(нині – ННМБУ) на посаду секретаря директора.

У 1974 р. навчалася у Київському державному інституті 

культури імені А. Є. Корнійчука (нині – Київський національ-

ний університет культури і мистецтв) за спеціальністю бібліо-

текознавство і бібліографія. Після закінчення інституту пере-

ведена на посаду старшого бібліотекаря, згодом – завідувача 

сектору мікрофільмування, завідувача сектору редагування 

довідково-реферативного відділу бібліотеки. 

З жовтня 2010 р. обіймає посаду завідувача відділу організації перекладів науко-

вої літератури. За роки роботи у бібліотеці проявила себе як сумлінний працівник, 

що ставиться до виконання своїх обов’язків з почуттям високої відповідальності. 

Під її керівництвом впроваджено удосконалений порядок обліку замовлень на всі 

види платних послуг, чітку систему здачі замовлень до бухгалтерії, постійно кон-

тролюються розрахунки клієнтів з бібліотекою, щомісяця нараховується заробітна 

плата позаштатним перекладачам, щодо яких розроблена спеціальна інструкція. 

Комунікабельна, легко встановлює зв’язки із замовниками та перекладачами, на-

дає консультації з питань виконання усіх видів робіт, які здійснює відділ. Постійно 

та уважно вивчає запити замовників з метою поліпшення перекладацьких послуг, 

покращання їх якості та скорочення термінів виконання замовлень. 

Підвищує свій професійний рівень та професійний рівень працівників відділу, 

самостійно вивчає керівні та регламентуючі документи з бібліотечної справи, ме-

тодичні рекомендації з перекладів науково-методичної літератури та документації. 

Удосконалює знання, свої та працівників відділу, в галузі медичної термінології та лі-

тератури. Підтримує професійні контакти з іншими перекладацькими бюро м. Києва.

За заслуги та багаторічну сумлінну працю в бібліотеці має ряд нагород: медаль 

«Ветеран праці», Подяка МОЗ УРСР(1990); Почесні грамоти: Міністерства культури 

і мистецтв України, ЦК профспілки працівників культури (2004), Голови Київської 

міської державної адміністрації (2008). Міністерства охорони здоров’я України 

(2009, 2014).
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МАЗНИЦЯ ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА 

нар. у 1969 р.

директор наукової бібліотеки 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро

У 1989 р. закінчила Дніпропетровське педагогічне училище 

за спеціальністю вихователь дитячого садка. Трудовий шлях роз-

почала в 1991 р. з посади бібліотекаря Дніпропетровського ме-

дичного інституту. У 1996 р. закінчила Харківський державний 

інституту культури за спеціальністю бібліотекар-бібліограф. Про-

фесійне становлення відбувалось у науковій бібліотеці Дніпро-

петровської медичної академії МОЗ України (ДМА МОЗ України), 

де вона пройшла шлях від простого бібліотекаря до директора. 

В 1996 р. – завідувачка сектору навчальної літератури; з 2004 по 

2013 рр. – заступник директора бібліотеки. У 2014 р. обрана за 

конкурсом на посаду директора наукової бібліотеки. Входить до складу Вченої Ради, 

ректорату, ЦМК академії. Тут розкрились її організаторські здібності. За безпосеред-

ньої участі Вікторії Віталіївни в роботу бібліотеки впроваджуються нові інформаційні 

технології. Бібліотека є членом корпорації медичних бібліотеки України, бере участь 

у формуванні електронного інформаційного ресурсу «Зведений електронний каталог 

періодики медичних бібліотек України». 

У 2016 р. на базі бібліотеки ДЗ «ДМА МОЗ України» було проведено Міжнародну на-

уково-практичну конференцію «Місія медичних бібліотек в умовах реформування ме-

дичної галузі України». За високий рівень організації, колектив бібліотеки було наго-

роджено Почесною грамотою Національної наукової медичної бібліотеки України. 

Мазниця В. В. нагороджена Подякою Міністерства охорони здоров’я України, Подя-

кою ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Подякою фонду соціально-

го захисту підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей. 

Має низку друкованих праць.

МАЙСЬКА КАТЕРИНА ПАВЛІВНА 

нар. у 1944 р.

завідувач бібліотеки Київського НДІ отоларингології МОЗ України 

(нині – ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»)

Київський інститут культури закінчила в 1973 р. Досвідчений, 

висококваліфікований фахівець, креативна, небайдужа людина, 

Катерина Павлівна постійно шукає шляхи вдосконалення роботи, 

підвищення якості та ефективності інформаційного забезпечення 

науково-дослідної діяльності Інституту. За роки її роботи знач-

но збільшився фонд бібліотеки, покращилось комплектування 

фаховою літературою. З появою в бібліотеці у 2009 р. сучасного 

комп’ютера, за ініціативи Катерини Павлівни, розпочато створен-

ня електронного каталогу. Бібліотека інституту однією з перших 

стала учасницею Системи корпоративної каталогізації медичних 
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МАКОВЕЦЬКА ЛЮДМИЛА ГЕОРГІЇВНА 

нар. у 1958 р.

завідувач відділу обслуговування абонентів 

Одеської обласної наукової медичної бібліотеки (нині – відділ бібліотечних 

ресурсів Центру здоров’я та комунікацій Одеської обласної ради)

Володіє всіма бібліографічними процесами пошуку. Про-

фесійно володіє медичною термінологією. Нею створена кар-

тотека «Україна: Закони та постанови в медичній галузі». 

Є співавтором у створенні багатьох бібліографічних покажчи-

ків. Займається літературною діяльністю, друкується. Вивчає 

історію медицини. Є автором нарису з історії створення КНП 

«Центр здоров’я та комунікацій», до якого включено і обласну 

наукову медичну бібліотеку (історія 3-х закладів, які є основою 

нового підприємства).

МАЛЯРЕНКО ВАЛЕНТИНА ЄВГЕНІВНА 

нар. 08.12.1948 р. в м. Хуст Закарпатської області

директор Одеської обласної наукової медичної бібліотеки, 1994–2018

Вперше в Одеську ОНМБ Валентина Євгенівна прийшла у 

1969 р. на посаду молодшого бібліотекаря. В 1977 р. закінчи-

ла Харківський державний інститут культури за спеціальністю 

«Бібліотекознавство і бібліографія». З 1979 по 1986 роки Маля-

ренко В. Є. працювала в Центральній профспілковій бібліотеці 

Одеської залізниці на посаді завідувачки відділу комплектуван-

ня фонду і обробки літератури, а потім – на посаді заступника 

директора бібліотеки. В ці роки, Валентина Євгенівна, повною 

мірою оволодівши всіма тонкощами бібліотечної науки, і відбу-

лась як спеціаліст високого рівня.

У 1986 р. вона повернулася в Одеську обласну наукову медичну бібліотеку на посаду 

завідувача науково-методичного відділу, а з 1994 р. – очолила бібліотеку. Маляренко 

В. Є. завжди була притаманна надзвичайна інтуїція і здатність з першого погляду оці-

нити ділові та особисті якості людини. Вона була і залишається яскравим прикладом 

працездатності, людиною високих ділових якостей, притаманних досвідченому керів-

нику. Вміло оцінює здібності працівників, спрямовуючи трудовий процес так, щоб їх 

професійні якості максимально були розкриті. Впродовж багатьох років її керівництва, 

бібліотечні фонди не лише поповнювались новою літературою, але й було збережено 

історичні видання для майбутніх поколінь. Під її керівництвом в бібліотеці проведено 

бібліотек України, що забезпечило доступ до Зведеного каталогу медичних бібліотек 

України. Вона є яскравим прикладом надзвичайної працездатності, людиною з високи-

ми діловими якостями. Активний учасник семінарів та Міжнародних науково-практич-

них конференцій, які проводить ННМБУ. За вагомі досягнення у професійній діяльності 

та багаторічну сумлінну працю нагороджена Подякою МОЗ України у 2010 р.
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переоблік фонду, ремонт приміщення, завдяки якому поліпшились умови праці колек-

тиву бібліотеки та користувачів. У січні 2018 р. Одеську ОНМБ реорганізовано в струк-

турний підрозділ – Відділ бібліотечних ресурсів у складі новоствореного Комунального 

неприбуткового підприємства «Центр здоров’я і комунікацій» Одеської обласної Ради. 

Валентина Євгенівна Маляренко, як завжди, іде в ногу з часом, бере активну участь в 

роботі Центру, освоює нові передові технології бібліотечної роботи. 

МАМЕДОВА НАТАЛІЯ ІЛЬЇНІЧНА 

нар. 31.07.1957 р. у м. Таганрог, РФ

головний бібліограф відділу наукової бібліографії 

Національної наукової медичної бібліотеки України

У 1981 році закінчила Київський державний інститут культури 

імені О. Є. Корнійчука за спеціальністю бібліотекар-бібліограф. 

Після закінчення навчального закладу працює у Національній 

науковій медичній бібліотеці України (ННМБУ). Стаж роботи в 

бібліотеці – 25 років. Працювала старшим бібліотекарем та за-

відувачкою сектору нестаціонарних форм обслуговування відді-

лу обслуговування читачів, завідувачкою сектору відділу нових 

надходжень. З 2012 р. – головний бібліограф відділу наукової 

бібліографії. На цій посаді здійснює бібліографічно-інформацій-

не забезпечення спеціалістів медичної галузі, бере участь у складанні бібліографіч-

них та біобібліографічних покажчиків з історії медицини та до ювілейних дат видат-

них особистостей медицини. За її участі було впроваджено нові технологій складання 

біобібліографічних покажчиків. Проводить велику краєзнавчу роботу, збирає матеріал 

для електронної бази даних «Охорона здоров’я України». Бере участь в роботі міжнарод-

них науково-практичних конференцій, семінарів, має публікації з краєзнавчої тематики. 

Нагороджена грамотами та подяками МОЗ України та Міністерства культури України.

МАТЮШЕНКО ВАНДА СТАНІСЛАВІВНА 

нар. 12.04.1936 р. в с. Левківка Остропільського району Хмельницької області

заступник директора з наукової роботи Державної наукової 

медичної бібліотеки України МОЗ України, 1976–2001 (нині – ННМБУ)

У 1950–1953 рр. навчалася у Київському культосвітньому тех-

нікумі на бібліотечному факультеті, де одержала спеціальність 

бібліотекаря 3-го розряду. 

З 1957 р. по 1961 р. навчалась у Харківському державному 

бібліотечному інституті за спеціальністю «бібліотекар-бібліо-

граф вищої кваліфікації».

У 1953–1969 рр. працювала бібліотекарем, методистом, завід-

увачем методичного відділу Центральної міської бібліотеки імені 

Ф. Достоєвського м. Києва, у 1969–1973 рр. – головний бібліоте-

кар науково-дослідного відділу Державної республіканської бі-

бліотеки УРСР ім. КПРС (нині – Національна бібліотека України 
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МЕДВЄДЄВА НЕЛЛІ ОЛЕКСІЇВНА 

нар. 20.02.1938 р.

завідувач відділу обслуговування Наукової бібліотеки 

Харківського національного медичного університету, 1978–2011

Працювала в бібліотеці університету понад 50 років. У 1959 р. 

закінчила Харківський державний бібліотечний інститут. У тру-

довій книжці два записи: перший (1959) – Харківська державна 

наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, а другий (1960) – Наукова 

бібліотека Харківського національного медичного університету.

Починала як бібліотечний технік, старший бібліотекар. У 

1978 р. очолила новостворений відділ обслуговування і книгоз-

берігання з навчальним і науковим абонементами. 

У 1979 р. бібліотека переїздить у нове приміщення – по-

дальші роки були дуже складними для обслуговування читачів. 

Працюючи в таких умовах, Неллі Олексіївна забезпечувала надання всіх доступних 

послуг для забезпечення освітнього й науково-дослідного процесів університету. 

У 1987 р. відділ обслуговування із складу відділу книгозберігання виділяється у са-

мостійний підрозділ, у 1989 р. підрозділяється на відділ обслуговування науковою 

літературою, який очолила Медведєва Н. О.

Неодноразово відзначена нагородами: Почесними грамотами МОН України (2004), 

Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій (2006), Подякою Харків-

ського міського голови (2010), подяками й грамотами ХНМУ та профспілки ХНМУ. 

У 2011 р. отримала звання «Заслужений працівник ХНМУ» із нагрудним знаком. Піш-

ла на заслужений відпочинок за власним бажанням у жовтні 2011 року.

Неллі Олексіївна працювала у НБ ХНМУ майже 52 роки, про багатьох професорів, 

академіків ХНМУ та відомих викладачів могла сказати, що знала їх ще аспірантами, 

допомагала їм у роботі над науковими працями. З багатьма дружить і до сьогодні. 

ім. Ярослава Мудрого). Вивчала німецьку мову на дворічних курсах іноземних мов 

при Київському будинку вчителя. 

З 12 січня 1976 р. – заступник директора з наукової роботи Державної наукової 

медичної бібліотеки України (нині – ННМБУ). З 01.01.1991 р. поєднувала свою поса-

ду з посадою вченого секретаря бібліотеки. Автор ряду праць з питань бібліотечної 

справи. Підготувала для відділу бібліотек Міністерства культури і мистецтв проєкт 

Положення про національну спеціалізовану бібліотеку відповідно до Ст. 10 Закону 

України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», вносила пропозиції до ряду проєктів 

інструкцій з питань збереження та вилучення фондів. Написала рецензію на проєкт 

Книжкової Палати України «Централізована каталогізація для Міжнародного фонду 

«Відродження» у 1996 р. Матюшенко В. С. широко впроваджувала в практику роботи 

передові форми та методи бібліографічно-інформаційної роботи. 

За вагомий внесок у розвиток медичних бібліотек України нагороджена Орденом 

Дружби народів, ювілейною медаллю «В пам’ять 1500-річчя м. Києва», медаллю «Вете-

ран праці» (1984), Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, Почесною грамотою Мініс-

терства охорони здоров’я України (1996). 
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МИРОНЧУК НАДІЯ ВАСИЛІВНА 

нар. 25.11.1947 р.

завідувач науково-методичного відділу 

Волинської обласної наукової медичної бібліотеки, м. Луцьк, 1982–2018

Працювала в бібліотеці 42 роки. У 1976 р. закінчила Київський 

державний інститут культури. В цьому ж році перейшла на робо-

ту до Волинської ОНМБ на посаду бібліотекаря відділу комплекту-

вання. Набутий досвід, високий професіоналізм, активна життєва 

позиція спонукали Надію Василівну до методичної роботи і вона 

очолила методичний відділ. За своїми посадовими обов’язками 

здійснювала методичний супровід бібліотек медичних коледжів 

та лікувально-профілактичних установ області. Досвідчений, 

енергійний, висококваліфікований спеціаліст, вона згуртувала по-

тужну мережу медичних бібліотек. Здійснювала виїзди з метою надання методичної і 

практичної допомоги в організації роботи бібліотек, комплектуванні, обліку і зберіган-

ня фондів. Проводила наради, семінари, практикуми з основ бібліотечної діяльності. 

Виходила з пропозиціями до керівництва лікувальних установ щодо поліпшення умов 

розміщення бібліотек та комплектування фондів. Готувала доповіді і виступала з ними 

на нарадах і конференціях, брала участь у підготовці методичних матеріалів.

Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2008). 

У жовтні 2018 р. Волинську ОНМБ реорганізовано у Відділ медичної літератури 

Волинської обласної універсальної бібліотеки. Мирончук Н. В. працює у складі відділу 

та продовжує опікуватись бібліотеками лікувальних установ.

МИСЬКО ЯКІВ ВАСИЛЬОВИЧ 

нар. 08.11.1938 р. у с. Піщатинці Шумського району на Тернопільщині

заступник директора з наукової роботи 

Харківської наукової медичної бібліотеки з наукової роботи, 1973–2012

Працював у бібліотеці понад 30 років. Народився в селян-

ській сім’ї. Війна забрала у нього батька і дитинство було голод-

ним, холодним і, як результат, на все життя захворів на ревма-

тизм. Проте, прагненню навчатися не завадили ні матеріальні, 

ні фізичні труднощі.

У 1965 р. закінчив бібліотечний факультет Харківського 

державного бібліотечного інституту. Розпочав роботу в Харків-

ській державній науковій медичній бібліотеці в 1969 р.

Очоливши відділ мережі медичних бібліотек Харківської об-

ласті, приділяв увагу покращенню і розширенню роботи бібліотек медичних вузів, 

науково-дослідних інститутів, районних та зональних лікарень, медичних училищ, 

створенню в них основ бібліотечно-інформаційної системи обслуговування.

У 1973 р. рішенням колегії МОЗ УРСР був затверджений на посаді заступника ди-

ректора бібліотеки з наукової роботи. За цей час проявив себе як висококваліфікова-

ний спеціаліст, організатор і науковий керівник колективу. Багато уваги приділяв 
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МИХАЛЬЧУК ЛІДІЯ СЕРГІЇВНА 

(04.04.1920 – 02.02.2017)

перший завідувач і фундатор бібліотеки Київського НДІ туберкульозу 

і грудної хірургії, 1978–2004

(нині – ДУ «Національний інститут серцево–судинної хірургії 

імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ)

Закінчила Київський державний університет, ветеран дру-

гої світової війни. Працювала вчителькою, а в 1978 р. особисто 

Амосовим М. М. була запрошена до клініки серцевої хірургії на 

посаду очільниці бібліотеки. 

У 1983 р., коли клініці серцевої хірургії Київського НДІ тубер-

кульозу і грудної хірургії було надано статус інституту й бібліоте-

ка відокремилася від інституту туберкульозу та грудної хірургії, 

Михальчук Л. С. стала створювати фонд і систематичний каталог 

за спеціальністю серцево-судинна хірургія. 

Як чудовому організатору та працьовитій людині, їй вдалося 

створити фундаментальну бібліотеку та завоювати популярність та глибоку повагу 

читачів. Була очільницею бібліотеки до досить поважного віку – 83 роки.

організації дієвої інформаційно-бібліотечної та бібліографічної служби, підвищенню 

кваліфікації медичних працівників області. Під його безпосереднім керівництвом 

проводилися всесоюзні, республіканські та обласні конференції, семінари, практичні 

заняття, розроблена система МЕSH для бібліотек СНД, наукова документація, норми, 

положення, інструкції тощо.

Працював над теоретичним розвитком бібліотечно-інформаційної справи та вті-

ленням її в практику роботи. Має понад 30 опублікованих праць, інформаційних 

та бібліографічних покажчиків, методичних розробок та статей, автор виробни-

чо-ділової документації ХДНМБ. З 1969 р. працював за сумісництвом викладачем 

Харківського державного інституту культури, був керівником виробничої практики 

студентів.

Брав активну участь у громадському житті: був членом правління бібліотечного 

товариства, членом комітету Обласного бібліотечного правління, делегатом 1-го Все-

українського конгресу бібліотечних працівників України. Ветеран праці, «Відмінник 

охорони здоров’я СРСР». Нагороджений почесними грамотами МОЗ України та місце-

вих органів влади.

Звільнився з роботи 18 жовтня 2012 року. Зараз проживає в Харкові.
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МІНАЄВА ТАМАРА ІВАНІВНА 

(24.11.1945, с. Ніколаєвка, Димерський район, Київська область – ?)

завідувач відділу депозитарного зберігання та книгообміну

Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 1986–1994 (нині – ННМБУ)

У 1960 р. розпочала трудову діяльність у РНМБ МОЗ УРСР на 

посаді помічника бібліотекаря. У 1970 р. закінчила Київський дер-

жавний інститут культури імені О. Є. Корнійчука за спеціальністю 

бібліотекар-бібліограф. У 1972 р. призначена на посаду завідувача 

відділу книгозберігання наукової літератури. З 1986 по 1994 роки 

завідувала відділом депозитарного зберігання та книгообміну. Як 

висококваліфікований фахівець, зробила вагомий внесок у роз-

виток та формування основного та депозитарного фонду медич-

ної галузі, що дозволило організувати більш оперативне бібліо-

течно-інформаційне забезпечення запитів спеціалістів-медиків. 

Виступала з доповідями на нарадах та конференціях з питань збереження та викори-

стання документального фонду. Мала 5 наукових публікацій у спеціальній літературі. 

Мінаєва Т. І. завжди займала активну життєву позицію, брала безпосередню участь у 

громадському житті. У 1980 році обрана головою Ленінського району профспілки ме-

дичних працівників м. Києва і перебувала на цій посаді до 1985 року.

Мала низку нагород: у 1984 р. нагороджена Грамотою Президії Верховної Ради 

УРСР, значком «Відмінник охорони здоров’я». Неодноразово нагороджувалася По-

чесними грамотами.

МІРОШНИЧЕНКО (ГОРНОСТАЛЬ) ГАННА АНДРІЇВНА 

нар. 12.06.1947 р. в с. Білорічиця Прилуцького району Чернігівської області

завідувач відділу каталогізації та індексації медичної літератури

Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки

Після закінчення 8 класів вступила до Ніжинського культур-

но-освітнього училища на відділення «Бібліотечна справа». Закін-

чивши училище працювала в Миколаївській сільській бібліотеці. 

В 1968 році вступила до Харківського державного інституту куль-

тури на спеціальність «Бібліотекознавство і бібліографія техніч-

них бібліотек». По закінченню інституту отримала спеціальність 

бібліотекаря і бібліографа технічних бібліотек вищої кваліфікації 

та була направлена в науково-технічну бібліотеку металургійного 

заводу м. Дніпродзержинська. Згодом переїхала до м. Чернігова, 

де запросили працювати в Чернігівську обласну наукову медичну 

бібліотеку. 10 років працювала на посаді старшого бібліотекаря відділу науково-ме-

дичної інформації. Потім, майже 30 років, очолювала відділ каталогізації та індексації 

медичної літератури. Саме з її ім’ям пов’язане запровадження в бібліотеці електронно 

інформаційних методів і форм роботи, знайомство з першим комп’ютером а у 1994 році 

першою на той час автоматизованою бібліотечною комп’ютерною програмою «МАRK». 

Під її керівництвом створювався електронний каталог, у 2007 році бібліотека приєд-
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МОНЬКО ТЕТЯНА САВІВНА 

(1950, м. Київ – 2018, м. Київ)

головний бібліотекар Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 

1972–1979 (нині – ННМБУ), кандидат педагогічних наук, 

доцент Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

У 1972 р. з відзнакою закінчила Київський державний інсти-

тут культури (КДІК) за фахом бібліотекар-бібліограф вищої ква-

ліфікації. У 1972–1979 роках працювала в Державній науковій 

медичній бібліотеці України (нині – ННМБУ). У 1979–1982 рр. 

навчалась в аспірантурі КДІК. У 1995 р. захистила кандидатську 

дисертацію за спеціальністю 05.25.03 – «Бібліотекознавство і 

бібліографознавство» на тему «Трансформація системи бібліо-

течно-інформаційного забезпечення керівників органів і уста-

нов охорони здоров’я України» (наукові керівники – професор 

Пілецький В. М., доктор педагогічних наук, професор, академік 

Міжнародної академії інформатизації при ООН А. С. Чачко).

Більше 30 років викладала у вищих навчальних закладах. Керувала науково-дослід-

ною роботою студентів, магістрів і пошукувачів (захищено дві кандидатські дисерта-

ції). Автор понад 80 наукових, навчально-методичних і професійних публікацій з пи-

тань підготовки бібліотечних кадрів, використання комунікаційних та інноваційних 

технологій в професійному навчанні бібліотекарів, модернізації системи підвищення 

кваліфікації працівників культури, бібліотечних інновацій в організації обслуговуван-

ня читачів тощо.

Співавтор проєкту стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака-

лавр» за спеціальністю 6.020.100 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія». 

Займалася рецензуванням науково-методичних матеріалів та авторефератів дисерта-

цій. Учасник міжнародних, всеукраїнських конференцій, семінарів, тренінгів для фа-

хівців інформаційно-бібліотечної сфери. У різні роки була членом експертної комісії 

МОН України з питань ліцензування і акредитації училищ культури за спеціальністю 

«Бібліотечна справа», головою державних екзаменаційних комісій в училищах куль-

тури України, заступником директора інституту культури КНУКіМ. Працювала в екс-

пертних групах з оцінювання бібліотечних проєктів в межах програми «Бібліоміст» 

Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) та програм Міжнародного 

фонду «Відродження» з питань інтелектуальної свободи та доступу до інформації, ме-

неджменту, адвокаційної, проєктної, маркетингової діяльності бібліотек.

налася до Міжрегіональної корпоративної системи медичних бібліотек по предмети-

зації та розпису статей з наукових журналів, яка створена на базі наукової бібліотеки 

Вінницького медичного університету ім. М. І. Пирогова та Вінницької обласної науко-

вої медичної бібліотеки. У 2016 р. корпорація об’єдналась з Республіканською корпора-

цією на базі ННМБ України. Чернігівській обласній науковій медичній бібліотеці Ганна 

Андріївна присвятила 46 років свого життя. 

Праця Ганни Андріївни неодноразово відзначалася Грамотами та Подяками Облдер-

жадміністрації, УОЗ та ОНМБ. 
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НАГОРНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 

нар. 30.03.1951 р. у м. Чернігів

головний бібліотекар відділу організації науково-дослідної роботи

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1984–1991 (нині – ННМБУ)

У 1972 р. закінчила Київський державний інститут культури і 

розпочала трудову діяльність у РНМБ МОЗ УРСР (нині – ННМБУ). 

Обіймала різні посади: бібліотекаря відділу патентів та винаходів, 

згодом – старшого бібліографа, завідувача сектору Республікан-

ського відділу медичної інформації та міського міжбібліотечного 

абонементу, головного бібліотекаря відділу організації науко-

во-дослідної роботи, виконувала обов’язки наукового секретаря 

бібліотеки. Вивчала іноземні мови на Київських державних кур-

сах: відділення англійської мови (1969), відділення французької 

мови (1972). У 1974 році закінчила Київський громадський інсти-

тут патентознавства. Звільнилася у 1993 р.

НАДРАГА МАРТА СТЕПАНІВНА 

нар. 05.03.1969 р. у м. Львів

директор Наукової бібліотеки Львівського Національного медичного 

університету ім. Данила Галицького,

кандидат історичних наук (2016), заслужений працівник культури України, 

старший дослідник (2019)

Після закінчення Львівської середньої школи з поглибле-

ним вивченням німецької мови, вступила до Львівського дер-

жавного університету ім. І. Франка на історичний факультет, 

який закінчила в 1994 році. Професійну діяльність розпочала 

в 1987 р. бібліотекарем в бібліотеці Львівської науково-педаго-

гічної бібліотеки (1987–2001 рр.). У 2001–2011 рр. – головний 

бібліотекар Львівської науково-педагогічної бібліотеки, керів-

ник Центру Навчально-методичної літератури Гете-інституту. 

З 2011 року – директор Наукової бібліотеки Львівського націо-

нального медичного університету імені Данила Галицького.

Впродовж усієї своєї кар’єри Марта Степанівна вдосконалює свою професійну май-

стерність. У 1998 р. вона проходила стажування за програмою вивчення бібліотечної 

роботи з електронними базами даних («Deutsches Bibliothekinstitut Bibliothekarische 

Auslandsstelle, Berlin») на базі Universitaet und Landesbibliothek Munster. У 1999 р. 

пройшла курс «Підготовка користувачів комп’ютерною мережею ІНТЕРНЕТ« в Науко-

во-учбовому Центрі математичного моделювання Інституту прикладних проблем ме-

ханіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Цього ж року була учасником 

навчальної поїздки по бібліотеках Баварії за програмою «Deutsches Bibliothekinstitut 

Bibliothekarische Auslandsstelle, Berlin, Goethe Institut Inter Nationes Kiew». У Державній 

Академії керівних кадрів культури і мистецтв у 2000 р. пройшла курс «Робота в авто-

матизованих інформаційно-бібліотечних системах». У 2002 р. – Deutschkurs Intensiv-8, 
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НАУМЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА 

нар. 24.08.1951 р. у с. Бзів Баришівського району Київської області

завідувач відділу організаційної та науково-методичної роботи 

Національної наукової медичної бібліотеки України

У 1979 р. закінчила Київський державний інститут культури 

ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство та біблі-

ографія», присвоєно кваліфікацію бібліотекаря-бібліографа. Після 

закінчення навчального закладу працювала у різних бібліотеках 

міста Києва: головний бібліотекар Центральної міської бібліотеки 

для дітей ім. Т. Г. Шевченка, головний бібліотекар науково-мето-

дичного відділу РНМБ МОЗ України (нині – ННМБУ) (1981–1996). У 

1990 р. підвищувала кваліфікацію шляхом проходження навчання 

у Республіканському інституті підвищення кваліфікації працівни-

ків культури Міністерства культури УРСР у складі групи директо-

рів медичних бібліотек на тему: «Нові умови господарювання у бібліотечній справі». У 

1996 році перейшла на посаду головного бібліотекаря (завідувача) наукової бібліотеки 

Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. З серпня 2011 року – дотепер 

працює у ННМБУ на різних посадах: від головного бібліотекаря відділу організаційної 

та науково-методичної роботи до завідувача цього ж відділу.

Goethe Institut Inter Nationes, Bonn. Rzeczpospolita szlachecka (Polnische Adelsrepublik). 

Reinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn. Seminar fuer Osteuropaeische Geschich-

te. WS 2002/03. Стажування за програмою Fortbildung fuer auslaendische Kulturmittler 

«Kulturelle Szene» Berlin, Goethe Institut Inter Nationes Kiew та стажування в Національ-

ній бібліотеці Австрії за стипендіальною програмою Oesterreich-Kooperation, Відень, 

здійснено 2008 році. Стажування у Науковій бібліотеці Львівського національного уні-

верситету імені Івана Франка – у 2014 р. Стажування в медичних бібліотеках Австрії 

(Відень, Грац) 2015 р., в університетських бібліотеках м. Мюнхен (ФРН) у 2016 р.

Надрага М. С. є членом: 

• Української Бібліотечної Асоціації (з 1996 р.)

•  Міжнародної організації Wissenschaftlichen Fortbildungs- und Informationstagung 

der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellender Ost-, 

Ostmittel-, und Suedosteuropaforschung (з 1999 р.)

•  Міжнародної організації Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches 

Bibliothekswesen eV (AGMB, з 2013 р.)

•  Міжнародної асоціації. European Association of Health Information 

and Libraries (EAHIL, з 2013 р.)

•  Міжнародної організації Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken (ASpB, з 2015 р.).

У 2019 році на базі бібліотеки проведено Міжнародну науково-практичну конферен-

цію «Медичні бібліотеки в глобалізованому світі науки, освіти та культури». За високий 

професіоналізм, творчий підхід, патріотизм та активну участь у підготовці і проведен-

ні конференції, директору та колективу бібліотеки вручено подяку Національної науко-

вої медичної бібліотеки України.

Надрага М. С. є автором понад 100 наукових праць, 3 колективних монографій.
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Науменко С. М. здійснює методичний супровід роботи бібліотек мережі. Надає 

консультації з усіх питань бібліотечної та організаційної діяльності. За період робо-

ти на методичній службі бібліотеки проявила себе справжнім професіоналом. Тісно 

підтримує професійні контакти з керівниками бібліотек мережі. За її безпосередньої 

участі готуються та проводяться семінари, заняття з підвищення кваліфікації бібліо-

течних працівників. Опрацьовує плани та звіти бібліотек мережі та готує до видання 

щорічний інформаційно-аналітичний огляд їх діяльності. Впродовж багатьох років є 

членом атестаційної комісії працівників медичних бібліотек України.

Науменко С. М. бере активну участь в організації та проведенні щорічних міжна-

родних науково-практичних конференцій. Постійно займається підвищенням свого 

професійного рівня. На щорічних міжнародних конференціях працівників медичних 

бібліотек України виступає з доповідями на актуальні проблеми діяльності бібліотек 

мережі. Щороку організовує та проводить науково-практичні семінари для завідувачів 

бібліотек науково-дослідних інститутів м. Києва та завідувачів бібліотек медичних ко-

леджів Києва і області. На захист від закриття та непродуманої реорганізації обласних 

медичних бібліотек та Дрогобицької міської медичної бібліотеки впродовж останніх ро-

ків Науменко С. М., як керівник методичної служби ННМБУ, неодноразово писала листи 

очільникам департаментів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій. 

Має наукові публікації у фаховій періодиці, співавтор історичного нарису «Біблі-

отеки науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук України та 

Міністерства охорони здоров’я України. Історія створення та розвитку» (2014), укладач 

щорічного інформаційно-аналітичного огляду «Робота медичних бібліотек в ___ році».

За професійні здобутки отримала низку відзнак: до 60-річчя РНМБ нагородже-

на туристичною путівкою та грошовою премією (1990), Почесними грамотами МОЗ 

України (1996), Президії НАН України «За вагомі здобутки у професійній діяльності» 

(2009), Подяками МОЗ України (2013), Київського міського голови (2019), Почесною 

грамотою Української бібліотечної асоціації (2020). 

НЕВЄРОВА ТАМАРА СТЕПАНІВНА 

нар. 14.06.1937 р. у м. Мічурінськ Тамбовської області, РФ

завідувач відділу комплектування та використання патентного фонду 

Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 1974–1998 (нині – ННМБУ)

У 1957 році закінчила Мічурінське медичне училище, отри-

мавши спеціальність фельдшера. З 1957 до 1964 року працюва-

ла за спеціальністю. З 1963 по 1969 роки навчалась на заочному 

факультеті французької мови державного педагогічного інсти-

туту ім. А. Руссо (м. Бєльці), отримала спеціальність викладача 

французької мови. У 1964–1968 рр. працювала в середній шко-

лі м. Бобрів Воронезької області. У 1969 р. прийнята на роботу 

до відділу комплектування та використання патентного фонду 

Республіканської наукової медичної бібліотеки ім. Д. І. Ульянова 

(нині – ННМБУ), де обіймала посади бібліографа, згодом завіду-

вача сектору та завідувача відділу. У 1971–1973 рр. поєднувала роботу в бібліотеці з 

навчанням у Київському суспільному інституті патентознавства Центральних курсів 



ДО 90-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

109

підвищення кваліфікації керівних та інженерних працівників, отримала кваліфіка-

цію патентознавець. 

Робота відділу під керівництвом Невєрової Т. С. була спрямована на комплекту-

вання та систематичне упорядкування фонду патентної документації, створення 

ДПА, забезпечення науковців та практиків медицини необхідною інформацією. Впро-

довж 1973–1992 рр. відділ перебував у підпорядкуванні Республіканського відділу 

наукової медичної інформації (РВНМІ). 

Невєрова Т. С. брала участь у створенні бібліографічних покажчиків, має публіка-

ції в спеціалізованій пресі, брала участь в роботі семінарів і конференцій, вела актив-

ну консультаційну роботу серед користувачів патентного фонду та патентознавців 

дослідницьких закладів системи МОЗ України з питань індексування тематики розро-

бок, пошуку актуальної інформації для планування та виконання науково-дослідних 

робіт, для системи ВРІ. 

Виробничі досягнення Т. С. Невєрової неодноразово були відзначені грамотами 

МОЗ України та бібліотеки.

НЕЖУРБІДА ГАЛИНА ГЕОРГІЇВНА 

нар. 29.11.1966 р. у м. Сєверодонецьк Луганської області

заступник генерального директора з науково-інформаційних технологій 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 2008–2012

З 1983 по 1988 рр. навчалась у Київському ордена Трудового 

Червоного Прапора інженерно-будівельному інституті за спеці-

альністю – автоматизовані системи керування, присвоєно квалі-

фікацію інженера-системотехніка. 

У 1988–1989 рр. була стажистом-викладачем Київського ін-

женерно-будівельного інституту. З 1986 по 1992 рр. – працювала 

на різних посадах у Київському НДІ гігієни праці та профзахво-

рювань: інженером, інженером-програмістом, молодшим науко-

вим співробітником. 

З 1992 по 2007 рр. – молодший науковий співробітник Цен-

тральної наукової бібліотеки України (з 05.04.1996 р. перейменовано у Національну 

бібліотеку України імені В. І. Вернадського). 

З січня 2007 року переведена на посаду завідувача відділу наукових інформацій-

них технологій Національної наукової медичної бібліотеки України. 

З грудня 2008 року обійняла новостворену посаду заступника генерального ди-

ректора з науково-інформаційних технологій. Постійно дбала про підвищення свого 

професійного рівня. 

У грудні 2007 р. пройшла навчання у Центрі безперервної освіти за темою: Управ-

ління бібліотекою та нові послуги для користувачів. Нежурбіда Г. Г. – постійний ак-

тивний учасник наукових форумів.

За роки роботи в ННМБУ неодноразово надавала допомогу бібліотекам мережі щодо 

створення та підтримки веб-сайтів, технічної підтримки комп’ютерних технологій, 

опрацювання літератури в Ірбісі тощо. Зокрема, у 2008 р. здійснила відрядження до 

Луганської обласної наукової медичної бібліотеки, бібліотеки Луганського державного 



СЛАВНА КОГОРТА ФАХІВЦІВ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

110

НЕМИРОВИЧ–БУЛГАКОВА ОКСАНА ІВАНІВНА

нар. 10.05.1959 р.

завідувач науково-медичної бібліотеки 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ

Має вищу бібліотечну освіту. Ентузіаст бібліотечної спра-

ви, сповнений творчих задумів професіонал – делегат І та II 

Всеукраїнського конгресу бібліотекарів (1992, 1996), член 

Бібліотечної асоціації (з 2013), підвищувала кваліфікацію на 

базі Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

(2007), має сертифікат про післядипломну освіту Української 

бібліотечної асоціації. 

Немирович-Булгакова О. І. брала активну участь у втіленні 

в життя наказу МОЗ України «Про вдосконалення роботи ме-

дичних бібліотек» і, зокрема, у розробці «Закону України про 

бібліотеки» та «Положення про бібліотеку НДІ». Оксана Іва-

нівна зробила значний вклад у суспільне життя інституту, який у червні 2019 р. 

відсвяткував 100-літній ювілей. Їй притаманні організаторські здібності. В якості 

голови реєстраційної комісії брала активну участь в організації міжнародних нау-

ково-практичних конференцій та з’їздів, які проводились Інститутом.

Спеціаліст високої кваліфікації, Немирович–Булгакова О. І. за 35 років своєї 

діяльності зробила наукову медичну бібліотеку ДУ «ІТО НАМНУ» значним спеціалі-

зованим інформаційним, культурним і науковим центром, всебічно сприяючи вико-

нанню планових науково-дослідних робіт з питань травматології та ортопедії, впро-

вадженню передових досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я. Вона 

творчо, нестандартно підходить до розв’язання проблем сучасної наукової бібліоте-

ки, постійно працює над підвищенням свого фахового рівня. Брала активну участь 

у створенні Музею історії інституту. Автор 33 наукових статей, 4-х бібліографічних 

покажчиків, упорядник 4-х монографій.

За високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток охорони здо-

ров’я Оксана Іванівна нагороджена: Почесною грамотою МОЗ України (2008), Подя-

кою Київського міського голови (2007), Почесною грамотою профспілки працівників 

охорони здоров’я (2009). У 2019 р. за вагомий особистий внесок у розвиток установи і 

створення музею Інституту удостоєна Почесної грамоти Президії НАМНУ, а за заслуги 

перед Українським народом нагороджена Грамотою Верховної ради України.

медичного університету, Житомирської обласної наукової медичної бібліотеки, КУОЗ 

«Харківська наукова медична бібліотека» з питань корпоративної каталогізації літе-

ратури; у 2010 р. до Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки з метою 

створення та модернізації сайту тощо. Звільнилась з посади 1 грудня 2012 року.
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НОВАКОВА ЛАРИСА ЯНІВНА 

(1937, ст. Олов’янська, Читинська область, РФ – 2006, м. Київ) 

головний бібліотекар Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 

1995–2006 (нині – ННМБУ)

У 1951–1954 рр. навчалася у Харківському технікумі підготов-

ки культосвітніх працівників. У 1962 р. закінчила Харківський 

державний бібліотечний інститут і отримала направлення на ро-

боту в Республіканську наукову медичну бібліотеку, де працюва-

ла з 1962 по 2006 рр. на різних посадах: бібліотекарем, старшим 

бібліотекарем I-ї категорії. Проводила велику роботу з інформу-

вання спеціалістів-медиків про нову літературу, організовувала 

виїзні виставки, огляди літератури на республіканських з’їздах, 

нарадах, конференціях медичних працівників, займалась організацією та проведен-

ням «днів інформації», «днів спеціаліста», відповідала за консультування читачів у 

залі каталогів. Творчо обдарована. Мала хист до поезії. 

Була нагороджена значком «Відмінник охорони здоров’я». 

НИКАНОРОВА ЄВГЕНІЯ АРХИПІВНА 

(? – ?)

завідувач бібліотеки Буковинського державного медичного університету, 1961–1985

Період роботи Никанорової Є. А. відзначився відкриттям в 

студентських гуртожитках двох читальних залів і трьох абоне-

ментів. Було відкрито читальну залу нових надходжень літерату-

ри. Значна увага надавалася проведенню заходів, спрямованих 

на підвищення загальної культури студентів: вечорів, оглядів 

літератури тощо.

НОВАКОВА МІРА АНДРІЇВНА 

(1928, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область – 2013)

бібліотекар Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 

1962–1984 (нині – ННМБУ)

В РНМБ МОЗ УРСР працювала з 1962 по 1984 роки бібліотека-

рем, згодом – головним бібліотекарем. Зробила значний внесок в 

розвиток довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. У 1956 

році закінчила Харківський державний бібліотечний інститут. 

Працювала бібліотекарем в міському відділі культосвітньої робо-

ти в м. Києві, на Одеській кіностудії, куди було направлено на ро-

боту чоловіка, в бібліотеці Одеського політехнічного інституту. 

В РНМБ опікувалась своєчасним поповненням алфавітного 

каталогу книг, який на той час був основним джерелом інформації. 

Неодноразово нагороджувалась грамотами Міністерства охорони здоров’я УРСР. 
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НОВОСАД ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА 

нар. 28.04.1947 р.

директор Кіровоградської обласної наукової медичної бібліотеки 

(нині – м. Кропивницький)

У 1970 р. закінчила геолого-географічний факультет Одесь-

кого державного університету. Про високий рівень освіченості 

і майстерності В. М. Новосад свідчить той факт, що з її призна-

ченням до бібліотеки, незважаючи на тяжкі економічні умови, 

вдалося зберегти заклад та колектив бібліотеки і за підтримки 

начальника управління охорони здоров’я – бібліотечну мережу. 

Досвід, професіоналізм і безмежна відданість бібліотечній 

справі викликають захоплення та повагу до цієї людини працівни-

ків медичних закладів Кіровоградської області. Під керівництвом 

енергійного, ініціативного, творчого директора Новосад В. М. 

бібліотека протягом багатьох років не зменшувала темпів і обсягів 

роботи і в наш час залишається центром інформаційного забезпечення спеціалістів у 

сфері медичної науки та охорони здоров’я, галузевим книгосховищем медичної літера-

тури, методичним центром бібліотек медичних установ і навчальних закладів області.

Валентина Михайлівна докладає немало зусиль для збереження інформаційного 

потенціалу фондів бібліотеки. Впродовж багатьох років директором проводиться по-

стійна співпраця з головними лікарями медичних установ із збереження в них штат-

них посад бібліотекарів. Вона вміє добре і раціонально організувати виробничі про-

цеси, налагодити зв’язки з доброчинними організаціями. 

Неодноразово нагороджувались Почесними грамотами МОЗ України та Департа-

менту охорони здоров’я облдержадміністрації.

ОВЕЧКІНА ГАЛИНА БОГУСЛАВІВНА 

нар. 1976 р. у м. Тернопіль

директор Тернопільської обласної наукової медичної бібліотеки

У 1998 р. закінчила Тернопільський експериментальний ін-

ститут педагогічної освіти за спеціальністю вчитель зарубіжної 

літератури та чеської мови. У 2011 р. – Рівненський державний 

гуманітарний університет за спеціальністю бібліотекар-біблі-

ограф. Розпочала трудову діяльність у Тернопільській обласній 

науковій медичній бібліотеці у 2001 р. Працювала бібліотека-

рем, заступником директора бібліотеки, поєднуючи роботу із 

навчанням. У 2010 р. призначена директором Тернопільської 

ОНМБ. Брала участь у звітній науковій конференції викладачів, 

аспірантів, співробітників і студентів Рівненського державного гуманітарного уні-

верситету (24–26 лютого 2010 р.) з доповіддю «З історичного минулого Тернопіль-

ської обласної наукової медичної бібліотеки». У 2018 році брала участь у підготовці 

та проведенні XVII Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася у 

м. Тернопіль (доповідь «Партнерство з внутрішньо-переміщеними особами).
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ОНОПРІЄНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА 

нар. 16.05.1961 р. у м. Харків

директор бібліотеки Харківської медичної академії післядипломної освіти

У 1984 р. закінчила Харківський державний інститут культу-

ри за спеціальністю бібліотекар-бібліограф. З 1984 по 1993 рр. 

працювала завідувачем науково-технічної бібліотеки Централь-

ного науково-дослідного інституту технології машинобудування.

З 1 вересня 1993 р. – директор бібліотеки Харківської медич-

ної академії післядипломної освіти. Починаючи з 1995 р. з її іні-

ціативи у бібліотеці було впроваджено інформаційно-комуніка-

ційні технології та програмні засоби. Особливої уваги надавала 

пошуку ефективних форм і методів бібліотечно-інформаційного 

забезпечення спеціалістів-медиків.

Її діяльність на цій посаді неодноразово відзначалась Почесними грамотами. 

У 2007 та 2011 рр. нагороджена Почесною грамотою МОЗ України за вагомий особи-

стий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм. Нагороджена 

Грамотою профспілки медичних працівників області за значні досягнення у розвитку 

бібліотечної справи в галузі охорони здоров’я.

ОРИШАКА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА 

нар. 01.01.1957 р.

директор Комунального закладу «Миколаївська обласної наукової 

медичної бібліотеки», 2000–2018

У 1982 р. закінчила Київський державний інститут культури 

імені О. Є. Корнійчука. В Миколаївській медичній бібліотеці роз-

почала працювати з 1987 р. на посаді бібліографа. 

У 2000 році Людмилу Леонідівну призначено директором 

Миколаївської ОНМБ. Досвідчений, енергійний, висококваліфі-

кований керівник, вона на високому рівні організувала бібліо-

течно-інформаційне забезпечення медиків Миколаївщини та 

методичний супровід бібліотек медичних коледжів і лікуваль-

но-профілактичних установ області. 

У 2018 р. обласну наукову медичну бібліотеку Миколаївської 

обласної ради реорганізовано шляхом приєднання до Миколаїв-

ського обласного центру здоров’я Миколаївської обласної ради як структурного підроз-

ділу. Оришака Л. Л. продовжує бібліотечно-інформаційне забезпечення медиків Мико-

лаївщини в новій іпостасі. 

Неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами.
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ОРЛЕАНСЬКА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 

нар. 10.09.1963 р. у м. Київ

завідувач відділу автоматизації та комп’ютеризації бібліотечних процесів 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1998–2007

У 1988 р. закінчила Київський державний інститут культури 

імені О. Є. Корнійчука. В 2000 р. отримала Свідоцтво та Сертифі-

кат про післядипломну освіту «Робота в автоматизованих інфор-

маційно-бібліотечних системах. Програмне забезпечення АІБС» 

у центрі безперервної освіти для бібліотекарів Державної Акаде-

мії керівних кадрів культури і мистецтва. Навчалася в аспіранту-

рі на заочному відділенні НАН України Національної бібліотеки 

імені В. І. Вернадського. 

У 1982 р. розпочала свій трудовий шлях у Державній науко-

вій медичній бібліотеці МОЗ України (нині – ННМБУ). Працю-

вала на різних посадах: з 09.03.1982 р. – бібліотекар відділу наукової обробки; з 

08.12.1986 р. – старший бібліотекар відділу наукової обробки і каталогізації літерату-

ри; з 01.10.1996 р. – завідувач сектору обробки медико-біологічної літератури відділу 

наукової обробки та каталогізації літератури; з 03.11.1997 р. – в. о. завідувача відділу 

комп’ютеризації і автоматизації бібліотечних процесів; 01.02.1998 –15.01.2007 рр. – 

завідувач відділу комп’ютеризації і автоматизації бібліотечних процесів.

З 1997 р. розпочала комп’ютеризацію бібліотечних процесів. За роки керівництва 

Орлеанської Н. А. значно поліпшилась матеріально-технічна база. Отримано комуні-

каційне устаткування від Національної медичної бібліотеки США – 6 робочих станцій 

і 1 робочий сервер, створено локальну комп’ютерну мережу бібліотеки з подальшим 

підключенням до неї усіх наявних комп’ютерів. Створено комп’ютерний клас, в яко-

му розташовано більшість технічного обладнання. Бібліотека почала надавати своїм 

користувачам реферати з понад 4000 назв біомедичних журналів, повні тексти з 82 

журналів «Ebsco» та 162 медичних журналів «Springer». Для забезпечення цього про-

цесу створено 7 робочих місць.

У 2001 р. придбано інтегровану бібліотечно-інформаційну систему «Ірбіс», яка 

підтримує всі міжнародні формати обміну бібліографічних записів. Основу її склали 

п’ять автоматизованих робочих місць.

Має друковані праці з бібліотечної справи в наукових виданнях України.
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ОСИКА АЛЛА В’ЯЧЕСЛАВІВНА 

нар. у 1965 р.

директор Житомирської обласної наукової медичної бібліотеки, 2002–2017

На посаду директора Осику А. В. призначено в січні 2002 р. 

Пріоритетним напрямом діяльності нового директора стало по-

кращення бібліотечного сервісу за рахунок впровадження комп’ю-

терних технологій. Її зусиллями придбано комп’ютери, принтер, 

сканер та автоматизовану бібліотечну програму міні-ІРБІС. Розпо-

чалося створення власних баз даних. Житомирська ОНМБ однією 

з перших приєдналась до Міжрегіональної корпоративної системи 

медичних бібліотек. 

Великий патріот свого краю, Алла В’ячеславівна багато уваги 

приділяла дослідженню історії медицини та життя і діяльності 

видатних медиків Житомирщини. Було створено краєзнавчу базу даних, яка містила 

теми: «Охорона здоров’я Житомирщини», «Житомирщина медична», «Історія меди-

цини Волинської губернії». 

У 2005 р. бібліотека відкрила свій сайт, де історії медицини відведено окремий 

сегмент. У 2009 р. бібліотека отримала нове власне приміщення. Велика увага при-

ділялась соціокультурній діяльності. У 2014 р. розпочато новий вебпроєкт «Світ за-

хоплень». У 2015 р. Житомирська ОНМБ відзначила своє 70-ліття. 

За високий професіоналізм, активну життєву позицію Осика А. В. неодноразово 

нагороджувались Почесними грамотами МОЗ України та Департаменту охорони здо-

ров’я облдержадміністрації.

ОСИПОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА 

(25.07.1950 – 24.12.2015)

завідувач відділу обслуговування навчальною літературою Наукової бібліотеки 

Харківського національного медичного університету, 1989–2013

У 1980 році заочно закінчила Харківський державний інсти-

тут культури. З 1970 р. працювала у Науковій бібліотеці ХНМУ. 

З 1989 до 2013 рр. очолювала відділ обслуговування навчаль-

ною літературою. Здійснювала аналіз та інвентаризацію фонду, 

проводила наставницьку роботу з молоддю. Багато поколінь ме-

диків, в тому числі професорсько-викладацького складу універ-

ситету, пам’ятають Ольгу Іванівну і сьогодні як чуйну, працьови-

ту, віддану своїй професії людину. До останнього дня працювала 

у Науковій бібліотеці ХНМУ.

Неодноразово відзначалась нагородами: Подякою МОН України (2004), Почесною 

грамотою МОЗ України (2005), подяками й грамотами ХНМУ та профспілки ХНМУ. 

У 2010 р. отримала звання «Заслужений працівник ХНМУ» із нагрудним знаком. 
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ОСТАПЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 

нар. 22.05.1955 р. в м. Київ

заступник генерального директора з наукової роботи 

Національної наукової медичної бібліотеки України

Біографія Тетяни Анатоліївни Остапенко тісно переплелася з 

головною медичною книгозбірнею України, в якій вона працює 

вже понад 48 років.

У серпні 1972 року, ще зовсім юною дівчинкою, прийшла на 

роботу в Республіканську наукову медичну бібліотеку МОЗ УРСР 

(нині – ННМБУ). У 1979 р. закінчила відділення технічних біблі-

отек Київського державного інституту культури імені О. Є. Кор-

нійчука (нині – Київський національний університет культури і 

мистецтв (КНУКіМ). Працювала в бібліотеці на різних посадах у 

довідково-реферативному, довідково-інформаційному відділах, 

відділі іноземної літератури. З 1998 по 2001 роки Тетяна Анатоліївна очолювала від-

діл патентних фондів. 

Природний розум, цілеспрямованість, ерудиція, любов до професії, набутий дос-

від зробили з неї висококласного спеціаліста і 2 квітня 2001 року її призначено 

заступником директора з наукової роботи Державної наукової медичної бібліотеки 

МОЗ України.

У зв’язку з наданням бібліотеці, у травні 2006 року, статусу Національної, під-

готовка до якого відбувалась за безпосередньої участі та завдяки професійності, ор-

ганізаторським здібностям Тетяни Анатоліївни, було видано Наказ про зміну назв 

посад, відтоді Остапенко Т. А. – заступник генерального директора з наукової роботи 

Національної наукової медичної бібліотеки України. Вона здійснює науковий супро-

від діяльності бібліотеки, розробку теоретичних проблем бібліотекознавства, бібліо-

графознавства та книгознавства, координує і аналізує науково-методичну та науко-

во-дослідну роботу мережі медичних бібліотек України, є автором наукових праць з 

теоретичних та практичних проблем бібліотечної справи.

За ініціативи та безпосередньої участі Остапенко Т. А., в рамках проєкту «Ме-

дична біографістика», здійснюються наукові розвідки з історії медицини, життя і 

діяльності видатних медиків, дослідницькі роботи із становлення та розвитку ме-

дичних бібліотек України. Результатом цих досліджень є низка біобібліографічних 

видань енциклопедичного характеру «Медицина в Україні» та ряд історичних нари-

сів. Впродовж двох останніх десятиліть видано близько 70 біобібліографічних слов-

ників і довідників з історії медицини та охорони здоров’я, присвячених діяльності 

вчених-медиків України. Тетяна Анатоліївна є відповідальним редактором нарисів 

з історії медичних бібліотек України. У 2002 р. вийшов друком історичний нарис 

«Державна наукова медична бібліотека», присвячений 70-й річниці заснування бі-

бліотеки. Історичний нарис «Обласні наукові медичні бібліотеки України: Історія. 

Становлення. Сьогодення» було видано у 2005 році. Продовжило серію історичних 

нарисів під керівництвом заступника голови редакційної колегії Остапенко Т. А. у 

2010 р. видання «Бібліотеки медичних вузів України. Історія. Становлення. Сього-

дення». Видання «Бібліотеки науково-дослідних інститутів Національної академії 
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медичних наук та Міністерства охорони здоров’я України. Історія створення та роз-

витку» вийшло у 2014 р.

Остапенко Т. А. є автором понад 50 публікацій у професійних виданнях.

Тетяна Антолоївна – організатор, учасник та доповідач Всеукраїнських та Між-

народних науково-практичних конференцій, семінарів з актуальних проблем бі-

бліотечної діяльності. В них беруть участь не лише директори обласних медичних 

бібліотек та бібліотек медичних вузів нашої держави, а й фахівці з різних бібліо-

течних систем країн ближнього зарубіжжя, США, Великої Британії, Австрії, Польщі. 

Доповіді Остапенко Т. А. на конференціях завжди присвячені актуальним питанням 

бібліотечної діяльності. 

Опікуючись авторитетом бібліотеки не лише в Україні, а й за її межами, Тетя-

на Анатоліївна докладає багато зусиль для налагодження професійних зв’язків та 

співпраці не лише з вітчизняними, а й із зарубіжними партнерами. Вона безпосе-

редній учасник і організатор відкриття в стінах ННМБУ Польської медичної бібліоте-

ки, третьої у світі медичної бібліотеки за межами Польщі. Сьогодні Польська медична 

бібліотека носить ім’я видатного польського кардіохірурга Збігнєва Реліги.

В рамках міжнародного українсько-польського проєкту, гідно представляючи бі-

бліотеку за кордоном, Тетяна Анатоліївна брала участь в наукових форумах, які від-

бувалися у Польщі: XXXII Konferencija Problemowa Bibliotek Medycznych «Biblioteka 

i jej otoczenie w epoce Google’a», (2014); IX Kongres Polonii Medycznej / II Swiatowym 

Zjezdzie Lekarzy Polskich (2016); X Kongres Polonii Medycznej III Swiatowy Zjezd Lekarzy 

Polskich та XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych «Pismennicze 

dziedzistwo medycyny» у 2019 році. Велику зацікавленість зарубіжних колег виклика-

ла зроблена нею доповідь про відкриття і діяльність польської медичної бібліотеки в 

Україні та презентація біобібліографічного покажчика, присвяченого українському 

вченому польського походження Володимиру Високовичу.

Впродовж багатьох років Остапенко Т. А. бере участь в науково-педагогічній ді-

яльності: здійснює керівництво виробничою практикою студентів Київського наці-

онального університету культури і мистецтв (КНУКІМ) та Київського університету 

ім. Бориса Грінченка. Є заступником голови атестаційної комісії ННМБУ.

Велику увагу приділяє пошуку нових форматів та напрямків науково-інформацій-

ної діяльності, шляхів впровадження їх в практику роботи бібліотеки.

Завдяки зусиллям Остапенко Т. А. та професійності всього колективу з 2009 року 

в бібліотеці реалізується успішний проєкт з надання інформаційно-аналітичних по-

слуг фармацевтичним фірмам та компаніям, від якого бібліотека має чималий зиск. 

Сьогоні це 33 провідні вітчизняні та зарубіжні фармацевтичні компанії, що працю-

ють на ринку України. 

Свою професійну діяльність Тетяна Анатоліївна вдало поєднує з активною громад-

ською роботою, вона – член Українського медичного клубу, Клубу творчої інтелігенції 

ім. академіка В. В. Фролькіса, багато років є головою ревізійної комісії Української 

бібліотечної асоціації (УБА). 

З грудня 2019 р. Остапенко Т. А. успішно виконує обов’язки генерального директо-

ра Національної наукової медичної бібліотеки України.

За високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток бібліотечної 

справи, багаторічну сумлінну працю, Тетяна Анатоліївна має ряд відзнак та наго-
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род: Почесні грамоти МОЗ України (п’ять); Подяка Міністерства культури і мистецтв 

(2000); Подяка Голови КМДА (2002, 2005); Почесна відзнака Міністерства культури 

і мистецтв України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» (2005); Почес-

на грамота Міністерства культури і мистецтв України та ЦК працівників культури 

України (2005); Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2005); Подяка Голови 

Голосіївської РДА в місті Києві (2010); Почесна відзнака «Гордість медицини України» 

(2015); Почесна грамота Міністерства культури України (2015); Почесна грамота Го-

лови КМДА (2017); Почесна відзнака УБА (2018); медаль імені Єжи Москви Окружної 

Лікарської Палати, м. Варшава (2018).

ПАВЛЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 

(11.08.1914, м. Бориспіль, Київська область – ?)

заступник директора з адміністративно-господарської роботи 

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1965–1980 (нині – ННМБУ)

Освіта – 7 класів. У 1936–1938 рр. червонофлотець в Одесі, 1938–

1939 рр. – курсант Військово-патріотичного клубу у м. Севастополь. 

Працював політруком, парторгом, обіймав посаду коменданта. 

У РНМБ МОЗ УРСР працював на посаді заступника директора з 

адміністративно-господарської роботи. Висококваліфікований фа-

хівець, виконуючи покладені на нього функції, він творчо та від-

повідально підходив до господарської діяльності в бібліотеці. Саме 

на його плечі ліг тягар з підготовки нового приміщення для біблі-

отеки. Він опікувався здійсненням реставраційних робіт у будівлі 

за адресою по вул. Л. Толстого, 7. З метою відродження особняка, 

його оздоблення було запрошено фахівців-реставраторів з Українського спеціалізова-

ного науково-реставраційного проєктного інституту «Укрпроектреставрація». 

Павленко В. М. стояв пліч-о-пліч з іншими співробітниками, розбираючи завали. 

Він докладав титанічних зусиль для відновлення приміщення по вул. Толстого, 7, за-

безпечення чистоти й комфорту для роботи бібліотекарів та читачів. У нього боліла 

душа за порядок у всіх приміщеннях. Його домівка знаходилася зовсім поруч, тому 

він дуже часто навідувався до бібліотеки і в неробочий час, щоб перевірити, чи все в 

порядку. Йому були притаманні наполегливість, висока відповідальність, цілеспря-

мованість. Звільнився 08.01.1980 р. 
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ПАВЛЕНКО РАЇСА ІВАНІВНА 

нар. 15.01.1937 р. у с. Гільці Полтавської області

генеральний директор 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1975–2018, 

заслужений працівник культури України, 

повний кавалер ордену княгині Ольги

З ім’ям Раїси Іванівни пов’язана ціла епоха в житті бібліоте-

ки, якій вона віддала 60 років свого життя. 

У 1954 р. із Золотою медаллю закінчила середню школу в 

м. Хорол Полтавської області. Успадкувавши від батьків, вчите-

лів за професією, любов до знань, вступила і до 1957 року навча-

лась на історичному факультеті Київського державного універси-

тету ім. Т. Г. Шевченка. 

У 1956 році працювала в одному з перших студентських заго-

нів на цілині. 

З 1957 по 1962 роки навчалась у Київському відділені Харків-

ського державного бібліотечного інституту.

В Республіканську наукову медичну бібліотеку МОЗ УРСР прийшла працювати 

1 лютого 1958 року. 

Пройшла шлях від бібліотекаря відділу обслуговування до генерального директо-

ра. З 1961 по 1966 роки працювала старшим бібліотекарем довідково-реферативно-

го відділу, головним бібліографом відділу бібліографії; завідувачем відділу мережі. 

З 1967 по 1971 роки – заступником завідувача відділу наукової бібліографії. У січні 

1971 року призначена заступником директора бібліотеки з наукової частини. 

З 15 лютого 1975 р. Раїса Іванівна обійняла посаду директора РНМБ МОЗ УРСР, на 

якій працювала понад 43 роки, до 31 жовтня 2018 р. 

У звязку з тим, що кілька разів змінювалась назва бібліотеки, відповідно зміню-

валась і назва посади директора. З 10.05.2006 року, коли Указом Президента Украї-

ни від 03.04.06 №286/2006 «Про надання Державній науковій медичній бібліотеці 

статусу національної», Бібліотека носить назву Національна наукова медична біблі-

отека України, Павленко Р. І. обіймала посаду генерального директора ННМБУ до 

31.10.2018 року. 

Всі ці роки Раїса Іванівна була душею бібліотеки, її мудрим керівником, який 

згуртував навколо себе колектив висококваліфікованих творчих працівників. Її 

наполегливість, рішучість, ерудиція, делікатність, щира зацікавленість справою, 

вміння чітко визначити стратегічний напрям розвитку допомогли вивести біблі-

отеку на міжнародний рівень. Було створено також потужну мережу медичних бі-

бліотек України. Раїса Іванівна, впродовж всієї своєї трудової діяльності на посту 

генерального директора бібліотеки-методичного центру, докладала максимум зу-

силь для створення ефективної системи організаційно-методичного забезпечення 

мережі бібліотек, підвищення кваліфікації працівників медичних бібліотек усіх 

рівнів, особисто брала участь у підготовці нарад-семінарів, міжнародних конфе-

ренцій, активно ставала на захист обласних медичних бібліотеки від непродуманої 

реорганізації чи закриття. 
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Раїсою Іванівною було докладено багато зусиль для ефективного функціонування 

системи інформаційно-бібліографічного забезпечення медичної науки та охорони здо-

ров’я, розробки чіткої програми заходів зі збору, систематизації, збереження і попу-

ляризації документної пам’яті, зокрема з питань історії медицини і охорони здоров’я. 

Павленко Р. І. проводила інтенсивну наукову діяльність, є автором понад 200 

публікацій у професійних та медичних виданнях. Реальним внеском в історіогра-

фічне бібліотекознавство стали ґрунтовні дослідницькі роботи зі становлення та 

розвитку медичних книгозбірень країни. 

За ініціативи та безпосередньої участі Павленко Р. І. понад 40 років здійсню-

валися дослідження з історії вітчизняної медицини, життя і діяльності визначних 

лікарів, медичних працівників, удостоєних почесних звань. Павленко Р. І. була іні-

ціатором та науковим керівником проєкту «Медична біографістика», метою яко-

го є відтворення історії становлення та розвитку медицини України в портретах 

її видатних діячів. Результатом цієї наукової діяльності стало видання ряду біобі-

бліографічних словників енциклопедичного характеру «Медицина в Україні», які 

у 2004 році отримали Почесну відзнаку Української бібліотечної асоціації «Бібліо-

графічний посібник року».

Зберігаючи традиції, історичну пам’ять бібліотеки, Раїса Іванівна була палким 

прихильником впровадження в роботу сучасних технологій. Особлива увага приді-

лялась входженню у світовий інформаційний простір, розширенню співпраці укра-

їнських бібліотек із зарубіжними партнерами. Завдяки зусиллям та авторитету Раї-

си Іванівни серед зарубіжних колег, бібліотека однією з перших долучилась до бази 

даних Мedline Національної медичної бібліотеки США, увійшла до консорціуму з 

використання інформаційних ресурсів видавництва періодики ЕBSCO Publishing. За 

підтримки Всесвітнього ротарійського клубу у 2002 році було відкрито інформацій-

но-комп’ютерний центр, у 2004 році бібліотека отримала грант від Американського 

дому на продовження використання інформаційних ресурсів компанії ЕBSCO. Завдя-

ки благодійній допомозі канадських друзів, у 2006 році в бібліотеці, першій серед 

бібліотек України, було встановлено безпровідний зв’язок Wi-Fi.

Завдяки високому професіоналізму, наполегливості, винятковим організатор-

ським здібностям директора та згуртованості і професійності колективу, бібліотека у 

2006 році отримала статус Національної. 

Павленко Р. І. ініціювала створення на базі ННМБУ Польської медичної бібліотеки. 

У 2011 році з представниками Окружної Лікарської Палати у Варшаві було підписано 

Угоду про співпрацю і створено на базі бібліотеки Центр польської медичної книги. 

Згодом, 12 жовтня 2016 року, за участі представників Посольства Республіки Польща 

в Україні, Окружної Лікарської Палати у Варшаві було відкрито новостворену Поль-

ську медичну бібліотеку, яка стала третьою у світі медичною бібліотекою за межами 

Польщі. За рік потому, бібліотека стала носити ім’я видатного польського лікаря кар-

діохірурга Збігнєва Реліги.

Своїм високим професіоналізмом, ерудицією, активною життєвою позицією Раїса 

Іванівна здобула шану і авторитет не лише в Україні, а й далеко за її межами. Почи-

наючи з 1976 р., вона гідно представляла українські бібліотеки на міжнародних фору-

мах: Першій Європейській конференції медичних бібліотек, була учасником засідань 

64-ї Генеральної конференції Міжнародної федерації бібліотекарів і асоціацій (IFLA) 
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в Амстердамі, учасником та доповідачем Всеукраїнських та міжнародних конгресів, 

конференцій бібліотекарів світу в Італії, США, Бельгії, Великій Британії, Шотландії, 

Голландії та інших, конгресів СФУЛТ, ВУЛТ. Павленко Р. І. була також радником урядо-

вого канадсько-українського медичного проєкту «Освіта» (1993–1999 рр.), віце-пре-

зидентом Асоціації бібліотек України, членом вченої ради Державної центральної 

наукової медичної бібліотеки МОЗ СРСР, Головою культурно-масової комісії Централь-

ного комітету профспілки працівників охорони здоров’я України. 

Багато років Раїса Іванівна була також активним членом редакційних колегій 

видань «Журнал практичного лікаря», «Сучасні інфекції», «Медицинские вести», 

«Медицина Украины», Лікарський збірник Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка у 

Львові, «Бібліотечний вісник», «Будьмо здорові». 

Творча особистість, талановитий педагог і наставник, свої знання та любов до про-

фесії вона передавала наступним поколінням бібліотечних працівників. Більше 20 

років працювала Головою державної екзаменаційної комісії бібліотечного факульте-

ту Київського державного інституту культури та понад 30 років Бібліотека, очолюва-

на Раїсою Іванівною, була базою виробничої практики студентів цього вишу. Багато 

відомих у бібліотечному світі фахівців завдячують своїми трудовими успіхами саме 

медичній бібліотеці та особисто її директору, талановитому наставнику Павленко Р. І.

З легкої руки та ініціативи Раїси Іванівни, бібліотека стала і своєрідним культур-

ним центром. Закохана в усе прекрасне, вона залучала до цього і весь колектив біблі-

отеки. Тут відбуваються презентації не лише наукових праць з питань медицини, а й 

публіцистичних та художніх творів, проводяться виставки українських художників, 

вечори-зустрічі з відомими медиками, поетами, музикантами.

Раїса Іванівна завжди захоплювалася поезією і в 1984 році ініціювала проведення 

творчого вечора, присвяченого 150-річчю українського поета, перекладача, медика 

Степана Васильовича Руданського. До цього заходу долучилися й представники Наці-

ональної спілки письменників України і відтоді такі творчі вечори в бібліотеці стали 

щорічними. З нагоди 175-річчя від дня його народження Павленко Р. І. виступила іні-

ціатором написання книги «Степан Руданський (1834–1973). Поет, лікар, громадя-

нин», яку було видано у 2009 році. Творчий колектив авторів у складі Павленко Р. І., 

Віленського Ю. Г., Кірішевої О. М. та Юрчишиної О. А. так захопився вивченням твор-

чості Степана Васильовича Руданського, що через 5 років було написано нову книгу 

до його 180-річчя «І я знов живий світ оглядую…». Авторів цієї книги нагороджено 

Дипломом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського 

у 2015 році.

За значний особистий внесок у розвиток бібліотечної справи, активну громадську, 

організаційну та наукову діяльність Павленко Р. І. удостоєно рядом почених звань та 

високих державних нагород: 

•  1970  –  Медаль «За доблестный труд». Во знаменование 100 летия 

со дня рождения В. И. Ленина», Значок «Отличник здравоохранения»

•  1975  – Грамота Міністерства охорони здоров’я УРСР

•  1980  –  Звання «Заслужений працівник культури УРСР» 

(Указ Президії Верховної Ради Української СРСР від 12.12.1980, 

посвідчення №754)

•   1982  – Медаль «В память 1500-летия Киева»
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•   1984  – Медаль «Ветеран труда»

•   1986  – Орден Трудового Красного Знамени, Медаль Н. К. Крупской

•  1996  – Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України

•   2000  –  Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України,

Почесна грамота ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України, 

Подяка Київської міської державної адміністрації

•  2001  –  Орден княгині Ольги ІІІ ступеня, Почесна грамота ЦК профспілки 

працівників охорони здоров’я України

•   2003  – Почесна відзнака Міністерства культури і мистецтв України

•   2005  –  Нагрудний знак «Знак пошани», Подяка Київської міської 

державної адміністрації

•   2006  –  Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України, 

Подяка ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України,

Почесна грамота ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України

•  2017  – Орден княгині Ольги ІІ ступеня

•   2008  – Подяка Міністерства охорони здоров’я України

•  2010  –  Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України, 

Почесна грамота Київської міської державної адміністрації, 

Почесна грамота Ради Київської міської профспілки працівників 

охорони здоров’я, Почесна грамота Міністерства культури 

і мистецтв України

•  2012  –  Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України, 

дві Почесні грамоти Київської міської профспілки працівників 

охорони здоров’я, Почесна грамота профспілки працівників 

охорони здоров’я України

•  2013  – Медаль імені Єжи Москви Окружної Лікарської Палати м. Варшави

•  2014  – Відзнака «Гордість медицини України»

•   2015  – Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України

•  2016  – Подяка профспілки працівників охорони здоров’я України

•  2017  – Орден княгині Ольги І ступеня.

Інформація про Павленко Р. І. вміщена у багатьох довідкових виданнях: «Кто есть 

кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ», М.: ГПНТБ России, 2001. 

– Т. 2. – С. 487–488; «Жінки України: Біогр. енцикл. словник. – Київ, 2001. – С. 329; 

«Імена України: Біогр. щорічник. 2001». – Київ: Фенікс, 2002. – С. 412–413; Київський 

літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України. – Київ: Вид-во «Хто є 

хто», 2001. – С. 156; «Кияни: Біогр. Словник». – Київ: Фенікс, 2004. – С. 276; «Хто є 

хто в Україні. 1997». – Київ, 1997. – С. 194; «Хто є хто у вид. і бібл. справі». – Київ, 

1999. – С. 107–108 та ін.
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ПАВЛОВА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА 

(26.04.1926, м. Одеса – 17.10.2009, м. Одеса)

завідувач бібліотеки Одеського медичного інституту, 1963–1985

(нині – Одеський національний медичний університет)

У 1948 р. закінчила історичний факультет Одеського державного 

університету і в 1948–1949 рр. викладала історію в середній школі. 

У 1950–1952 рр. працювала лаборантом кафедри основ марксиз-

му-ленінізму Одеського медичного інституту. У 1952–1962 рр. пра-

цювала бібліотекарем, головним бібліотекарем-методистом Одесь-

кої ОНМБ, паралельно навчаючись на вищих бібліотечних курсах в 

Одесі, які закінчила в 1961 р. У 1963 р. Павлову Н.Б. призначено 

завідувачкою бібліотеки Одеського медичного інституту. Під її ке-

рівництвом впроваджені нові прогресивні форми бібліотечно-біблі-

ографічного та інформаційного обслуговування читачів. Бібліотека посилила допомогу 

інституту в проведенні навчально-виховної та наукової діяльності. Нестандартно і ефек-

тивно проводилися культурно-масові заходи. Бібліотека в 60–80 роках славилась своєю 

масовою роботою: про літературні та музичні вечори тих років до цього часу згадують 

найстаріші читачі. Творча ініціатива Наталії Борисівни була спрямована на підвищення 

престижу бібліотеки і професії бібліотекаря. В ці роки бібліотека стає центром інфор-

маційної та культурно-освітньої роботи в інституті. Особливою радістю для колективу 

бібліотеки було відкриття в 1963 р. студентської читальної зали на 100 місць. Пізніше 

було отримано додаткові приміщення для студентських абонементів і філій бібліотеки 

в гуртожитках інституту. У 1974 р. – створено відділ художньої літератури. Павлова Н.Б. 

мала друковані праці. Неодноразово відзначалась нагородами керівництва інституту.

ПАНФІЛОВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА 

нар. 30.10.1960 р. в м. Миргород Полтавської області

завідувач відділу науково-інформаційної роботи 

Національної наукової медичної бібліотеки України

У 1986 р. закінчила Харківський державний інститут культу-

ри за спеціальністю бібліотекар-бібліограф.У Національній на-

уковій медичній бібліотеці України Алла Миколаївна працює 

з 2013 р. на посадах: бібліотекар, завідувач сектору, завідувач 

відділу. На посаді завідувача відділу відповідає за інформацій-

но-бібліографічне обслуговування медичних закладів і окремих 

медичних працівників; організацію підготовки випусків інфор-

мації про надходження нової літератури з питань охорони здо-

ров’я та медицини; організацію обслуговування користувачів 

дистанційними засобами комунікацій; забезпечує пропаганду джерел інформації, 

аналіз їх використання, вивчення запитів користувачів бібліотеки. Здійснює всебіч-

ну допомогу закладам охорони здоров’я та медичним працівникам з метою сприяння 

розвитку медичної науки та впровадження в практику охорони здоров’я найголов-

ніших досягнень в галузі медицини. Особливу увагу приділяє модернізації інфор-
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ПАЧЕНЦЕВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 

(23.05.1926, м. Харків – ?)

завідувач відділу іноземної літератури Республіканської наукової 

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1969–1981 (нині – ННМБУ)

У 1946 р. закінчила Київський технікум політпросвіти і пішла 

працювати бібліотекарем Київського міському та обкому комсо-

молу. У 1948–1952 рр. навчалася у Київському державному пе-

дагогічному інституті іноземних мов за спеціальністю викладач 

англійської мови в середній школі. З 1952 по 1956 рр. працювала 

завідувачем бібліотеки та викладачем англійської мови середньої 

школи в м. Києві. З 1966 р. працює в Республіканській науковій ме-

дичній бібліотеці на посаді старшого бібліотекаря сектору інозем-

ної літератури, а з 1969 по 1981 рр. – завідувачем відділу іноземної літератури. У 1978 р. 

закінчила трирічні курси іноземних мов з німецької мови. У 1974 р. в складі спеціальної 

туристичної групи медичних працівників Українського товариства дружби перебувала 

у відрядженні в НДР. Паченцева Л. І. стала завідувачем відділу практично з часу його 

утворення, тому їй довелося створювати всю нормативно-правову та регламентуючу до-

кументацію, запроваджувати нові процеси та форми роботи. У 1969 р. за її керівництва 

розпочалась робота з організації зведених каталогів іноземної літератури наукових ме-

дичних бібліотек України. Розробила інструкції для бібліотек-учасниць, облікові таблиці 

й бланки для зведеного каталогу періодичних видань. Одночасно розпочала роботу над 

створенням зведеного каталогу іноземних книг, який з 1971 р. надано в користування 

читачам. Новим напрямом роботи відділу стала обробка й каталогізація мікрофільмів 

іноземних журналів. З 1970 р. всі книги почали індексуватися за новою системою УДК. 

У 1978 р. у відділі створено 2 сектори: комплектування та предметизації і каталогізації.

ПЕЛЮСОВА ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА 

нар. 09.09.1941 р. у с. Верхня Ланна Полтавської області

головний бібліограф відділу наукової бібліографії 

Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 1971–1997 (нині – ННМБУ)

Пропрацювала в бібліотеці 52 роки. У 1962 р. закінчила Харків-

ський державний бібліотечній інститут за спеціальністю бібліоте-

кар-бібліограф вищої кваліфікації. Після закінчення інституту була 

направлена на роботу в Республіканську наукову медичну бібліоте-

ку, де працювала до виходу на пенсію у 2014 р. Пройшла всі етапи 

роботи від бібліотекаря до головного бібліографа відділу наукової 

бібліографії. Пелюсова Т. О. багато сил та енергії вклала в ство-

рення допоміжного фонду та довідково-бібліографічного апара-

маційного забезпечення користувачів бібліотеки, пошуку нових ефективних форм і 

методів бібліотечно-інформаційного забезпечення закладів охорони здоров’я, спеці-

алістів-медиків, студентів. Залучена у різні проєкти, присвячує їм багато часу і сил.

Має подяки та грамоти Міністерства охорони здоров’я України.
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ПЕРЕПЕЛИЦЯ ЛІДІЯ СТЕПАНІВНА 

(02.08.1930, с. Великий Чернятин, 

Старокостянтинівський район, Хмельницька область – ?)

завідувач сектору відділу комплектування Республіканської наукової 

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1979–1988 (нині – ННМБУ)

У 1952 р. закінчила Славутське педагогічне училище. У 1953–

1958 рр. навчалась у Кам’янець–Подільському педагогічному інсти-

туті, де отримала спеціальність філолога. У 1953–1965 рр. працю-

вала викладачем української мови та літератури в середній школі 

м. Старокостянтинівка Хмельницької області. Трудову діяльність в 

Республіканській науковій медичній бібліотеці розпочала в 1965 р. 

на посаді бібліотекаря відділу мережі. Згодом працювала старшим 

бібліотекарем відділу обробки, головним бібліотекарем, завідува-

чем сектору відділу комплектування. Звільнилась у зв’язку з вихо-

дом на пенсію у 1988 р. Неодноразово отримувала подяки.

ПЕТРИЧЕНКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 

нар. 18.05.1959 р.

завідувач бібліотеки ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії 

імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ

У 1980 р. закінчила Київський інститут культури імені О. Є. Кор-

нійчука за спеціальністю бібліотекар-бібліограф вищої кваліфіка-

ції. З 1980 до 1987 рр. працювала у централізованій бібліотечній 

системі для дітей м. Києва. З квітня 1987 р. і по цей час працює в 

науковій бібліотеці ДУ «Національний інститут серцево-судинної 

хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», спочатку провідним 

бібліотекарем, а з лютого 2004 р. – завідувачкою бібліотеки. Висо-

кокваліфікований фахівець, володіє всіма сучасними інструмента-

ми інформаційної роботи, активно співпрацює з науковою части-

ною Інституту та редакцією журналу. В співробітництві з відділом 

інформатики бере активну участь у підготовці до друку «Українського журналу серце-

во-судинної хірургії». Петриченко Н. М. має почесні грамоти та подяки Національної на-

укової медичної бібліотеки України. Бере активну участь в семінарах і нарадах ННМБУ.

ту відділу. Здійснювала науково-дослідну та науково-методичну діяльність в галузі 

бібліотекознавства та бібліографії; організовувала роботу з підвищення кваліфікації 

працівників бібліотеки і відділу, розробила методику викладання, тематику та текст 

лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації; консультувала з питань бібліогра-

фії; читала для аспірантів і наукових працівників науково-дослідних інститутів лекції 

з методики роботи з джерелами медичної інформації; брала участь у підготовці біблі-

ографічних покажчиків. Мала публікації у фахових виданнях. Нагороджена медаллю 

«Ветеран праці», відзнакою «Відмінник охорони здоров’я», грамотами та подяками 

МОЗ та Міністерства культури України, подякою Київського міського голови. 
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ПЕЧАТКІНА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

(06.12.1931, м. Сімферополь, Крим – 25.12.2012, м. Сімферополь)

директор Наукової медичної бібліотеки АР Крим, 1964–1987,

заслужений працівник культури УРСР, член Спілки письменників УРСР

Два роки навчалась у Сімферопольському педагогічному ін-

ституті, продовжувала навчання у Московському державному 

бібліотечному інституті. Повернулась на роботу в Крим. Її стаж 

роботи в бібліотеках Сімферополя складав 36 років, з них 23 – ди-

ректором Кримської обласної наукової медичної бібліотеки. 

За її керівництва бібліотека досягла найбільшого розвитку: 

одержала статус наукової установи, розпочала видання нау-

кових бібліографічних покажчиків з питань охорони здоров’я, 

санаторно-курортної допомоги в Криму, було відкрито філіали 

бібліотеки в Євпаторії, Керчі, Феодосії та Ялті, створено інфор-

маційні відділи в усіх лікувальних закладах Криму. 

У 1987 році пішла на заслужений відпочинок, однак зв’язку з бібліотеками не розі-

рвала. Часто виступала на творчих зустрічах з читачами. Незмінний учасник міжна-

родних форумів і конференцій. Галина Олександрівна видала 11 книг, в т. ч. 5 збірни-

ків віршів, 6 книг прози. Печаткіна Г. О. – член Спілки письменників УРСР.

Нагороджена знаком «Отличник здравоохранения», медалями «За доблесный 

труд», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», «Почесною відзнакою» Національної 

спілки письменників України, Дипломом «Лауреат литературной премии Автоном-

ной республики Крым». Заслужений працівник культури УРСР.

ПИЛИПЕНКО НІНА ЮХИМІВНА 

нар. 08.10.1938 р. у с. Черевки Оржицького району на Полтавщині

директор бібліотеки Полтавського медичного 

стоматологічного інституту, 1983–2008,

(нині – Українська медична стоматологічна академія (УМСА), м. Полтава)

заслужений працівник культури України

З 1959 р. очолювала бібліотеку в рідному селі Черевки, де впер-

ше познайомилася з професією бібліотекаря. У 1962–1967 рр. за-

відувала бібліотекою в с. Абазівка Полтавського району. 

У 1963–1968 рр. навчалася у Харківському державному інсти-

туті культури. Деякий час працювала бібліографом Центральної 

науково-технічної бібліотеки м. Полтави. В бібліотеці Полтав-

ського медичного стоматологічного інституту Ніна Юхимівна 

пропрацювала понад 45 років. Спочатку старшим бібліографом, 

згодом – завідувачем відділу науково-медичної інформації. 

З 1983 по 2008 рр. – директор бібліотеки УМСА. Після введення в експлуатацію 

морфологічного корпусу, завдяки клопотанню директора, бібліотека отримала для 

книгосховища цокольні приміщення адміністративного корпусу. Силами бібліотека-

рів було зроблено капітальний ремонт, закуплено нові меблі. 
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ПОНОМАРЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 

нар. у 1970 р. в с. Мощеноє Борисівського району Бєлгородської області, РФ

директор Сумської обласної наукової медичної бібліотеки

У 1991 р. закінчила Харківський державний інститут культу-

ри за спеціальністю бібліотекознавство і бібліографія. З 1991 р. 

працювала в Сумській ОНМБ бібліотекарем, бібліографом, з липня 

1998 р. – завідувачем відділу комплектування, наукової обробки 

літератури і каталогізації. За ці роки, оволодівши всіма тонкоща-

ми бібліотечної науки, відбулась як спеціаліст високого рівня. 

З 2 липня 1999 р. Пономаренко О. І. призначено директором 

ОНМБ. Незважаючи на складний час, бібліотека, за ініціативи 

директора та підтримки Сумського управління охорони здоров’я, 

зберегла мережу медичних бібліотек області, покращила свою 

матеріально-технічну базу. Придбані комп’ютери, принтер, підключення до Інтернет, 

дали можливість обслуговувати користувачів на більш високому рівні. Здійснюється 

велика робота з медичного краєзнавства. 

Досвідчений, висококваліфікований керівник Ольга Іванівна на високому рівні 

організувала бібліотечно-інформаційне забезпечення медиків Сумщини та методич-

ний супровід бібліотек медичних коледжів та лікувально-профілактичних установ 

області, яким постійно надається методична допомога. 

Умілий організатор, висококваліфікований спеціаліст, вимогливий до себе і до 

підлеглих, Пилипенко Н. Ю. багато зробила для становлення і розвитку довідко-

во-бібліографічного обслуговування читачів. Проводила активну громадську робо-

ту: деякий час була депутатом сільської ради, згодом головою профкому Полтав-

ського медичного стоматологічного інституту, понад 15 років – секретар ректорату 

Української медичної стоматологічної академії. 

Неодноразово відзначалася почесними грамотами місцевих органів влади та по-

дяками ректора. Нагороджена значком «Відмінник охорони здоров’я». У 1991 р. отри-

мала почесне звання «Заслужений працівник культури України».

Пилипенко Н. Ю. – Ветеран праці.
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ПРАВОВЄРОВА ЛІЛІЯ ЛЕОНІДІВНА 

нар. 13.05.1956 р. в с. Коропець Монастириського району Тернопільської області

завідувач відділу депозитарного зберігання наукової літератури та книгообміну

Національної наукової медичної бібліотеки України

Працює в бібліотеці понад 40 років. У 1973 р. закінчила середню 

школу в м. Бережани Тернопільської обл. Працювала завідувачем 

сільської бібліотеки в Тернопільській області. У 1976 році закінчила 

Київський книготоргівельний технікум за спеціальністю товароз-

навець книги. З 02.10.1978 р. почала працювати в РНМБ МОЗ УРСР 

бібліотекарем, старшим бібліотекарем, завідувачем сектору.

1978–1983 рр. – навчалася у Київському державному інституті 

культури ім. О. Є. Корнійчука, отримала спеціальність – бібліоте-

кар-бібліограф.

З 2004 р. – дотепер завідувач відділу депозитарного зберігання наукової літера-

тури та книгообміну.

Правовєрова Л. Л. очолює роботу з формування, організації, зберігання, викори-

стання та пропаганди депозитарного й обмінного фондів бібліотеки.

Велику увагу приділяє збереженню унікального фонду депозитарного зберігання. 

З 2008 р. проводить роботу з відбору літератури до Державного реєстру національного 

культурного надбання. В 2015 р. була введена в склад Експертної комісії з відбору ру-

кописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру 

національного культурного надбання при Міністерстві культури України. На засідан-

нях Експертної комісії розроблено нормативно-правові документи щодо внесення змін 

до Наказу Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 р. № 708 «Про за-

твердження Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань 

з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання.

Правовєрова Л. Л. займається науковим опрацюванням приватних колекцій, пере-

даних в дар бібліотеці від вчених-медиків України.

Налагодила тісні контакти з обмінними фондами бібліотек України, в основі яких 

лежить еквівалентний книгообмін. Це дає змогу суттєво поповнювати діючі фонди 

бібліотеки необхідними виданнями. З метою пропаганди обмінного фонду готує до 

друку щорічний бібліографічний «Покажчик обмінного фонду ННМБУ». Ініціювала 

зміну його структури. Це нововведення додатково висвітлює роботу обмінного фонду 

з книгообміну по доукомплектуванню фондів бібліотеки, також містить інформацію 

про партнерів за книгообміном.

Правовєрова Л. Л. має публікації у професійній пресі. Готує доповіді та виступає 

на наукових конференціях. Коло її наукових інтересів: вивчення депозитарного фон-

ду медичної науки, зокрема книжкових колекцій відомих вчених-медиків, підходи до 

збереження стародруків, які підлягають включенню до Державного реєстру націо-

нального культурного надбання України.

За особистий внесок у розвиток системи депозитарного зберігання наукової ме-

дичної літератури, єдиного галузевого обмінного фонду, їх формування, збереження 

та використання нагороджувалася Почесними грамотами та Подяками Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства культури України.
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ПРОЦІВ ОЛЕНА ЯРОСЛАВІВНА 

нар. 28.08.1970 р. в м. Бережани Тернопільської області

директор наукової бібліотеки Тернопільського національного 

медичного університету імені І. Я. Горбачевського

У 1992 році закінчила філологічний факультет Тернопільсько-

го державного педагогічного університету. Трудову діяльність 

розпочала 1991 року в Тернопільській обласній універсальній 

науковій бібліотеці (ОУНБ), де пройшла шлях від бібліотекаря до 

завідувача відділу. На посаду директора Наукової бібліотеки Тер-

нопільського ДМУ ім. І. Я. Горбачевського прийшла у 2015 році. 

За короткий час в бібліотеці відбулися суттєві зміни: зроблено 

ремонт приміщень, оновлено комп’ютерну техніку, почалось ак-

тивне впровадження сучасних інформаційних технологій. Нара-

зі комп’ютерна мережа бібліотеки об’єднує понад 40 сучасних комп’ютерів. До послуг 

користувачів – Wi-Fi, Skypе, доступ до електронних каталогів, баз даних фахових ме-

дичних журналів, електронних книг.

У 2018 році на базі Наукової бібліотеки проведено XVII Міжнародну науково-прак-

тичну конференцію «Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових 

форматів». За високий рівень організації наукового форуму колектив бібліотеки під 

керівництвом Проців О. Я. відзначено Почесною грамотою та Подякою ННМБУ. За 

плідну працю, високий професіоналізм, організаційний талант, надзвичайну відпо-

відальність, активну громадянську позицію Олена Ярославівна неодноразово отри-

мувала подяки від адміністрації університету. Має друковані праці.

ПУГАЧ ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА 

нар. 18.12.1958 р. у м. Кіровоград (нині – м. Кропивницький)

завідувач відділу комплектування та обробки літератури 

Кіровоградської обласної наукової медичної бібліотеки

Вікторія Василівна закінчила Олександрійське культосвіт-

нє училище, потім Київський державний інститут культури ім. 

О.Є. Корнійчука та отримала спеціальність бібліотекар-бібліо-

граф (1993 р.).

Свою трудову діяльність у Кіровоградській обласній науковій 

медичній бібліотеці розпочала у лютому 1979 р. на посаді біблі-

отекаря відділу наукової обробки літератури та організації ка-

талогів. 

Внесла вагомий внесок у роботу відділу обслуговування на 

посаді завідуючої сектором ЗА і МБА. Завжди активна й небайдужа до життя бібліоте-

ки – саме цим вона завоювала авторитет та повагу серед колег.

З травня 1997 р. Пугач В. В. обіймає посаду завідувача відділу комплектування 

та обробки літератури. Здійснює загальне керівництво відділом, відповідає за впро-

вадження інноваційних технологій в області комплектування та наукової обробки 

документів. 
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Пугач В. В. – професіонал високого класу, тому що професійні знання підкріплені 

в неї багаторічною практикою роботи та любов’ю до своєї справи.

Вікторія Василівна очолює важливу ділянку роботи – повне й оперативне комп-

лектування фонду бібліотеки документами, координує роботу з медичними вищими 

навчальними закладами, кафедрами, книготорговельними організаціями, а також з 

іншими бібліотеками з питань книгообміну; опрацьовує нові надходження, вивчає 

стан книгозабезпечення, відповідає за повноту і достовірність облікової інформації, 

документальне оформлення кожного надходження, своєчасність і оперативність реє-

страції та звітність перед бухгалтерією. Активно опановує автоматизовані технології 

засобів і форм обліку. Завдяки її відповідальності ця робота проводиться професійно 

та організовано.

Пугач В. В. надає кваліфіковану методичну та практичну допомогу бібліотечним 

працівникам лікувальних та учбових закладів з питань організації книжкових фондів 

та довідково-пошукового апарату.

Як досвідчений фахівець і вмілий наставник, Пугач В.В. виховала не одне поко-

ління бібліотекарів, завжди є прикладом для молодих бібліотекарів, маючи активну 

життєву позицію, творчий підхід до справи, людяність, володіє всебічними знання-

ми, широкою ерудицією, грамотністю.

За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку бібліотечної справи Кіро-

воградської обласної наукової медичної бібліотеки, багаторічну сумлінну працю, ви-

сокий професіоналізм та відданість справі Вікторія Василівна Пугач неодноразово 

нагороджувалась Грамотами та Подяками депортаменту охорони здоров’я облдер-

жадміністрації.

ПШИК МИРОСЛАВА ОЛЕКСІЇВНА 

нар. 06.09.1946 р.

завідувач бібліотеки Івано-Франківського державного 

медичного інституту, 1989–2001 

(нині – Івано-Франківський національний медичний університет) 

Закінчила бібліотечний факультет Київського державного інституту культури. Очо-

лювала бібліотеку Івано-Франківського державного медичного інституту впродовж 

1989–2001 рр. У 1989 р. бібліотека розмістилась у приміщенні статистичного управ-

ління загальною площею 950 м2. Перший поверх займають підрозділи відділу обслу-

говування: науковий і навчальний абонементи. На другому поверсі – відділ комплек-

тування та обробки літератури, довідково-бібліографічний відділ та підрозділ відділу 

обслуговування – центральний читальний зал. З 1994 р. при читальному залі функціо-

нує відділ іноземної літератури, який нараховує майже 3000 журналів та 670 примір-

ників книг англійською, німецькою і французькою мовами. Література надійшла від 

Українського лікарського товариства Канади і Америки, фонду «СЕЙБР-СВІТЛО» та про-

фесора медицини Малиновського, який передав літературу зі своєї власної бібліотеки. 

Постановою Кабінету Міністрів від 20.04.1994 р. №244 Івано-Франківський дер-

жавний медичний інститут реорганізовано в Івано-Франківську медичну академію, 

а бібліотека отримала назву «Бібліотека Івано-Франківської державної медичної 

академії».
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РВАЧОВА ТАЇСІЯ БОРИСІВНА 

(16.10.1954 – 27.05.2000)

вчений секретар 

Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 1997–2000 (нині – ННМБУ)

У 1973–1978 рр. навчалася у Київському державному інсти-

туті культури імені О. Є. Корнійчука (нині – Київський націо-

нальний університет культури і мистецтв) за спеціальністю 

«Бібліотекознавство і бібліографія». 

У 1981–1983 рр. вивчала англійську мову на 1-х Київських 

державних курсах іноземних мов. Трудову діяльність почала 

у 1971 р. Працювала в різних установах: Київському обласно-

му аптекоуправлінні бухгалтером, у 1972–1974 рр. працювала 

бібліотекарем у Республіканській науковій медичній бібліо-

теці, 1975–1976 рр. – у Московському Державному Союзному 

проєктному інституті завідувачем складу ГО, начальником бюро перепусток ВОХР. 

У 1977–1978 роках – старшим бібліотекарем, старшим редактором Центральної нау-

ково-технічної бібліотеки харчової промисловості. 

15 січня 1979 р. повернулася на постійну роботу до Республіканської наукової ме-

дичної бібліотеки, де обіймала різні посади: старшого редактора, методиста, головно-

го бібліотекаря, старшого методиста. 

З 1 серпня 1997 р. Рвачову Т. Б. переведено на посаду вченого секретаря, де вона 

працювала до своєї передчасної смерті – 27 травня 2000 р. 

Таїсія Борисівна активно займалась громадською роботою: була членом групи 

народного контролю бібліотеки, членом товариського суду, членом редколегії стін-

газети «Бібліотекар».

Праця Рвачової Т. Б. була поцінована керівництвом. 

Міністерство охорони здоров’я України нагородило її Почесною грамотою у квітні 

2000 року.

РИПАН ГАЛИНА ВАСИЛІВНА 

нар. 03.06.1960 р.

бібліотекар І категорії відділу обслуговування 

бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету

Навчання у Калуському культурно-освітньому училищі поєд-

нувала з роботою, вдосконалила знання, набралася досвіду.

Працює в бібліотеці понад 40 років. Бібліотека є для неї дру-

гою домівкою. Рипан Г. В. обслуговує вже дітей та онуків студен-

тів, які були першими відвідувачами. Наснаги у праці їй додає 

спілкування з молоддю.
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РОМОДАН ЄФРОСИНІЯ ФЕДОРІВНА 

(1924, с. Попівка, Миргородський район, Полтавська область – ?)

директор Закарпатської обласної наукової медичної бібліотеки, 1949–1960

Після одержання початкової освіти навчалася на робфаку. За 

направленням вступила до Харківського медичного інституту за 

фахом санітарний лікар, після закінчення працювала санітар-

ним лікарем у санепідемстанції. 

Обласну медичну бібліотеку очолила 25 січня 1949 р. Її керів-

ництво припадає на найскладніший період існування бібліотеки. 

Здійснювала велику роботу з комплектування бібліотечного фон-

ду, багато книг надсилали з інших бібліотек, особливо з медичних 

вузів країни. Продовжувала організацію пересувних бібліотек, 

бібліотечних пунктів у лікарнях міст і селищ Закарпаття. Організувала роботу із за-

безпечення необхідною науковою літературою медиків, наукових працівників та сту-

дентів медичного факультету університету, допомагаючи їм у навчальній та науковій 

роботі. Стараннями Єфросинії Федорівни у 1957 р., після довгих і важких поневірянь, 

переїздів із одного до іншого непристосованих приміщень, бібліотека, врешті-решт, 

отримала власне «житло» по вул. Перемоги, 17. Це був окремий одноповерховий буди-

нок площею 100 кв. м з світлими кімнатами. У двох кімнатах розмістили книжковий 

фонд, по одній відвели для абонементу, читальної зали та робочу кімнату.

30 квітня 1960 р. Єфросинія Федорівна вийшла на пенсію.

РУДЯК КОСТЯНТИН ЕДУАРДОВИЧ 

(28.09.1928 – ?)

завідувач бібліотеки 

Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова, м. Київ, 1962–1966

заслужений працівник культури УРСР

1951 року закінчив філологічний факультет Київського дер-

жавного університету ім. Т. Г. Шевченка. В бібліотеку Інституту 

прийшов працювати в 1956 році бібліографом. У 1962 році очо-

лив її. З 1966 по 1976 рр. працював перекладачем. З 1976 року 

Рудяк К. Е. – незмінний керівник відділу наукової медичної ін-

формації Інституту нейрохірургії.

Знання іноземних мов (англійської, німецької, французької 

та інших європейських мов), володіння спеціальною медичною 

термінологією, зокрема, нейрохірургічною та неврологічною, 

вміння реферувати наукову літературу, відмінні знання бібліо-

течної справи і бібліографії дали йому можливість активізувати і розширити роботу 

бібліотеки, яка пізніше стала основою відділу наукової медичної інформації (ВНМІ). 

Костянтин Едуардович приділяв велику увагу бібліографічним виданням. Так, у 

співпраці з першим директором Інституту, заслуженим діячем науки, професором 

Арутюновим А. І. підготував та видав кілька бібліографічних покажчиків з питань 

нейрохірургії: «Набряк і набухання головного мозку», «Пухлини гіпофізу», куди 
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увійшла вітчизняна і зарубіжна література 1935–1959 рр. У 1963 р. підготовлено 

бібліографічний покажчик з питань нейроонкології (1917–1961 рр.). 

У 1973 р. Рудяк К. Е. у співпраці з іншим директором інституту, академіком Ромо-

дановим А. П. підготував бібліографічний покажчик «Судинна патологія головного 

та спинного мозку» (1917–1970 рр.). Разом із співробітниками Республіканської на-

укової медичної бібліотеки МОЗ УРСР (РНМБ МОЗ УРСР) підготовлено бібліографіч-

ний покажчик з питань травм хребта і спинного мозку (1973–1978 рр.). У 1980 р. 

Рудяк К. Е. і Ромоданов А. П. в результаті багаторічної праці склали і видали спільно 

з РНМБ МОЗ УРСР фундаментальний покажчик з питань нейроонкології. Рудяк К. Е. 

був не лише чудовим бібліографом, а й перекладачем. Він здійснював синхронний 

переклад доповідей та особистого спілкування із зарубіжними колегами. Костянтин 

Едуардович підтримував зв’язки з провідними нейрохірургами з багатьох країн світу, 

що сприяло поповненню фонду бібліотеки. Знання іноземних мов давало можливість 

Рудяку К. Е. робити переклади статей провідних нейрохірургічних видань світу для 

оглядів, які він представляв на нейрохірургічних і неврологічних конференціях, кон-

гресах, семінарах.

За значний внесок у розвиток бібліографії, пропаганду досягнень науки і передо-

вого досвіду, Костянтину Едуардовичу в 1987 році присвоєно почесне звання «Заслу-

жений працівник культури Української РСР», звання «Відмінник охорони здоров’я» 

та нагороджено двома медалями.

САВЕНОК ГАЛИНА ГРИГОРІВНА 

(21.04.1928, м. Рославль, Смоленська область, РФ – ?)

заступник директора з керівництва мережею медичних бібліотек УРСР

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1969–1976 (нині – ННМБУ)

У 1948–1952 рр. – навчалася у Ленінградському бібліотеч-

ному інституті ім. Н. К. Крупської (нині – Санкт-Петербурзький 

державний інститут культури), де здобула спеціальність бібліо-

текознавець. Після вузу працювала переважно у масових бібліо-

теках. У 1957 р. почала працювати у науковій бібліотеці Інститу-

ту експериментальної медицини бібліографом.

З липня 1961 р. до січня 1964 р. працювала у Республікан-

ській науковій медичній бібліотеці на різних посадах: методиста 

відділу мережі, бібліографа, редактора у відділі бібліографії, го-

ловного бібліографа. З січня 1964 р. до квітня 1967 р. працюва-

ла на посаді молодшого наукового співробітника відділу історії педагогіки НДІ пе-

дагогіки УРСР (нині – Інститут педагогіки НАПН України). У зв’язку із скороченням 

штатів, повернулась на роботу до Республіканської наукової медичної бібліотеки, де 

працювала головним бібліотекарем відділу мережі, згодом головним бібліотекарем 

довідково-реферативного відділу. За погодженням з Міністерством охорони здоров’я 

УРСР, з 16 жовтня 1969 р. Савенок Г. Г. переведено на посаду заступника директо-

ра Республіканської наукової медичної бібліотеки з керівництва мережею медичних 

бібліотек УРСР, на якій вона працювала до 29 квітня 1976 р. Написала ряд статей. 

Нагороджена медаллю «У пам’ять 250-річчя Ленінграда».
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САВЧЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

нар. 10.10.1932 р. в с. Паріпси Попільнянського району Житомирської області

завідувач відділу обслуговування читачів Республіканської наукової 

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1978–1989 (нині – ННМБУ)

У 1952 р. закінчила Київський технікум підготовки культосвіт-

ніх працівників за спеціальністю бібліотекар, у 1970 р. – Київ-

ський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука, отримав-

ши спеціальність бібліотекар-бібліограф. 

З 1978 року – завідувач відділу обслуговування читачів РНМБ 

МОЗ УРСР. Висококваліфікований фахівець, вмілий керівник і ор-

ганізатор. 

Савченко Ю. О. нагороджена медаллю «Ветеран праці» (1986) 

і Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України.

САМОНЕНКО НІНА ІВАНІВНА 

(1895, м. Київ – 1963, м. Вінниця)

бібліограф Вінницького медичного інституту, 1947–1962

(нині – Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова)

У бібліотеці Вінницького медичного інституту працювала в 

50–60-х роках. Самовіддана трудівниця, людина високої культу-

ри і освіченості. Закінчила Київську гімназію Міністерства на-

родної освіти імені Святої княгині Ольги в 1911 р. 

Впродовж 1913–1914 рр. навчалася в Парижі, в 1918 р. закін-

чила Київські вищі жіночі курси. Досконало володіла шістьма 

мовами (крім російської та української): англійською, французь-

кою, німецькою, італійською, польською, латиною. 

До 1942 р. працювала в Київському інституті епідеміології 

на посаді бібліографа-перекладача. В роки другої світової війни 

була вивезена в Німеччину, потім репатрійована. З 10 березня 

1947 р. до листопада 1962 р. працювала у бібліотеці Вінницького медичного інститу-

ту на посаді бібліографа. 

Всі свої знання і вміння присвятила створенню предметного каталогу бібліоте-

ки. Вона була висококваліфікованим предметизатором видань і статей. До цього часу 

в законсервованому ряду (1945–1988) зберігаються каталожні картки, здебільшого 

написані її рукою. Створений нею предметний каталог надавав відомості про всю 

наявну в бібліотеці вітчизняну і зарубіжну літературу і, свого часу, в повноті (на дум-

ку науковців університету) не поступався предметному каталогу Республіканської 

наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР (нині – ННМБУ). 

Своїми знаннями іноземних мов Ніна Іванівна безоплатно допомагала в написан-

ні дисертацій науковцям Вінницького медичного інституту. Важкі часи підірвали здо-

ров’я Ніни Іванівни, взимку 1963 р. вона померла в лікарні ім. М. І. Пирогова у віці 

68 років.
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СЄТЧИКОВА ІННА МИКОЛАЇВНА 

(14.12.1930, м. Київ – 28.04.2018, м. Київ)

завідувач сектору відділу наукової та рекомендаційної бібліографії 

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1979–1984 (нині – ННМБУ)

У 1948 р. закінчила Київський статтехнікум за спеціальністю 

статистик, а в 1954 р. – Харківський державний інститут культу-

ри, отримавши спеціальність бібліотекознавство. 

У жовтні 1948 р. почала трудовий шлях в РНМБ МОЗ УРСР. 

П’ятнадцять років працювала у філіалі Бібліотеки при МОЗ 

УРСР. Пізніше – старшим бібліотекарем відділу науково-ме-

тодичної роботи РНМБ, а з 1971 р.– головним бібліотекарем 

відділу. З 1979 р. – завідувач сектору відділу наукової та ре-

комендаційної бібліографії. Інна Миколаївна виявила високий 

професійний рівень і самовідданість бібліотечній справі. Пра-

цювала у відділі обслуговування читачів і у відділі фондів та книгозберігання. 

За багаторічну плідну працю нагороджена значком «Відмінник охорони здоров’я», 

Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Облздороввідділу.

СІДЛЯРЧУК ГАННА МИХАЙЛІВНА 

нар. 08.01.1951 р.

директор Івано-Франківської обласної наукової медичної бібліотеки

У 1978 році закінчила Київський державний інститут культу-

ри імені О. Є. Корнійчука за спеціальністю бібліотекознавство та 

бібліографія. Після закінчення навчального закладу працювала 

бібліотекарем центральної міської бібліотеки ім. Лесі Українки 

у Львові.

З 1974 року почала працювати в Івано-Франківській ОНМБ на 

посаді завідувача відділу обслуговування. З 1996 р. – директор 

Івано-Франківської ОНМБ. 

Як високопрофесійний досвідчений фахівець, здібний та 

принциповий керівник, Ганна Михайлівна володіє ґрунтовними 

теоретичними і практичними знаннями та організаторськими здібностями, вміло 

організовує роботу із бібліотечно-інформаційного забезпечення медиків Івано-Фран-

ківщини. Активно впроваджує новітні інформаційно-бібліотечні технології, забезпе-

чує ОНМБ сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням (ІРБІС, 

1С Бухгалтерія). 

У 2015 році ОНМБ стала членом «Корпорації медичних бібліотек України». Осо-

бливу увагу директор бібліотеки приділяє бібліотечному менеджменту і маркетингу, 

спрямовуючи його на рекламу всіх видів послуг, які надає ОНМБ користувачам. Під-

тримує тісний зв’язок із головними спеціалістами Департаменту охорони здоров’я 

Івано-Франківської облдержадміністрації. Завдяки плідній співпраці та авторитету 

директора бібліотеки було здійснено заміну вікон на енергозберігаючі та поновле-

но покриття прибудинкової території бібліотеки тротуарною плиткою. Значна увага 
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приділялась організаційно-методичній роботі, яка спрямовувалась на удосконалення 

діяльності медичних бібліотек мережі, надання їм практичної і методичної допомоги. 

В медичні бібліотеки області здійснювались виїзди, проводились наради, семінари, 

практикуми, заняття у школах передового досвіду.

За високу працездатність, доброзичливість, сумлінність у поєднанні з принципо-

вістю, послідовністю та самокритичністю, Ганна Михайлівна користується заслуже-

ною повагою і визнанням медичної і бібліотечної громадськості.

СКЛЯРЕНКО ОЛЕНА ЯКІВНА 

нар. 24.08.1958 р. у м. Київ

завідувач сектору видачі літератури відділу наукового абонементу 

та обслуговування читачів Національної наукової медичної бібліотеки України

Працює в бібліотеці біля 45 років. У 1975 р., після закінчення 

середньої школи, прийшла працювати до Республіканської нау-

кової медичної бібліотеки (нині – ННМБУ) у відділ фондів та кни-

гозберігання – бібліотекарем. 

У 1981 р. закінчила Київський державний інститут культури 

за спеціальністю бібліотекар-бібліограф. З 1987 р. працює у від-

ділі обслуговування читачів. З 1997 р. – на посаді завідувача сек-

тору видачі літератури цього ж відділу. За плідну, високопрофе-

сійну та багаторічну працю нагороджена Почесними грамотами 

Міністерства охорони здоров’я України.

СКОК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА 

(13.01.1939, с. Воскобійники, Шишацький район, 

Полтавська область – 15.03.1988, м. Київ)

завідувач відділу іноземної літератури Республіканської наукової 

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1981–1988 (нині – ННМБУ)

У 1961 році закінчила Харківський державний бібліотечний 

інститут за спеціальністю бібліотекар-бібліограф. Трудову діяль-

ність розпочала у 1961 р. бібліотекарем Тернопільської обласної 

бібліотеки для дітей. З 1969 р. працювала головним бібліотека-

рем в Республіканській бібліотеці для дітей у місті Києві.

З березня 1977 р. розпочала свою діяльність у Республікан-

ській науковій медичній бібліотеці МОЗ УРСР спочатку головним 

бібліотекарем науково-методичного відділу, у 1979 р. переведена 

на посаду заступника завідувача науково-методичного відділу. 

З листопада 1981 по лютий 1988 рр. обіймала посаду завідувача 

відділу іноземної літератури. 

Для удосконалення своєї професійної діяльності, у 1978 р. закінчила дворічні кур-

си іноземних мов з німецької мови, а в 1980 р. – польської. 

Скок Л. О., як керівник відділу, очолила впровадження нових виробничих процесів 

щодо бібліографічного опису іноземних книг та аналітичного розпису періодичних 
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СЛІПАК ІСААК ЛАЗАРОВИЧ 

(05.12.1913, м. Ямпіль, нині – Вінницька область – 1980, м. Вінниця)

завідувач бібліотеки Вінницького державного медичного інституту, 

1938–1941; 12.11.1945–13.01.1965 

(нині – Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова)

Закінчив Харківський бібліотечний інститут за спеціальністю 

«Бібліотекознавство» (1938). Працював завідувачем, бібліогра-

фом (1965–1972), старшим бібліотекарем (1972–1977) бібліотеки 

Вінницького державного медичного інституту. 

Учасник Другої світової війни, під час якої втратив майже всю 

свою родину. Після демобілізації у 1945 р. повернувся до бібліо-

теки.

Був безмежно відданий бібліотечній справі. Досконало знав 

фонд бібліотеки і піклувався про його поповнення та збережен-

ня. Студент університету О. Боржковський з теплотою згадував: 

«Ісаака Лазаровича Сліпака бачив лише у бібліотеці під час роботи. Це був справж-

ній хазяїн бібліотеки… Очі випромінювали доброту, бажання допомогти. Охайний і 

пунктуальний... На початку семестру студенти йшли до бібліотеки за підручниками. 

Ісаак Лазарович йшов у фонд і швидко виносив уже готовий комплект. Він знав, які 

підручники потрібні для того чи іншого потоку, курсу, які професори читають лек-

ції в певних групах і потоках… Працював як годинниковий механізм… Нерідко до 

Ісаака Лазаровича зверталися співробітниці щодо місцезнаходження книги у фонді. 

Він все знав. Був ерудитом та інтелектуалом, доброю, але вимогливою людиною...». 

Ніл Красс у своїх спогадах так характеризував Ісаака Лазаровича: «Есть люди, оду-

шевляющие предметы, с которыми им приходится работать (машины, станки, при-

боры). Таковым был и фанатично преданный библиотечному делу Исаак Лазаревич 

Слепак». Звільнився 05.01.1978 р. у зв’язку з виходом на пенсію. 

Нагороджений орденом Вітчизняної війни 2-го ступеня (1985).

видань. Розробила інструктивну та технологічну документацію щодо обліку інозем-

ної літератури та порядку ведення й оформлення роботи з міжнародними організа-

ціями. У 1986 р. започаткувала випуск анотованого покажчика нових надходжень 

«Онкологія». Впродовж багатьох років була редактором стінної газети «Бібліотекар», 

представником медичної секції Українського товариства дружби та культурних зв’яз-

ків із зарубіжними країнами, членом товариства істориків медицини.

Нагороджена медаллю «Ветеран праці» – 1986 рік.
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СЛІПЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

нар. в 1952 р. у м. Красилів Хмельницької області

директор Полтавської обласної наукової медичної бібліотеки, 1991–2011

У 1973 р. закінчила бібліотечний факультет Харківського 

державного інституту культури за спеціальністю книгознавець-

бібліограф. Трудову діяльність розпочала завідуючою відділен-

ням книжкового магазину у м. Чернівці (з 1973 по 1976 рр.). 

З 1977 по 1980 рр. працювала методистом відділу культури 

Обкому просвіти працівників сільського господарства Полтави. 

З 1980 по 1987 рр. – заступник директора Міжспілкової бібліо-

теки в Полтаві. 

З 1987 по 1991 рр. – завідувач сектору централізованого комп-

лектування Полтавської ОНМБ. 

В 1991 р. її призначено директором Полтавської ОНМБ. 

За роки керівництва Сліпченко В. В. бібліотеці вдалось вижити і розвиватись далі. 

Полтавська ОНМБ поєднує традиційні форми і методи бібліотечно-інформаційного 

забезпечення медичних спеціалістів з новими комп’ютерними технологіями. З 2001 

по 2005 рр. в бібліотеці працював Інтернет-центр, у якому проводились безкоштовні 

курси та тренінги з питань використання комп’ютерних технологій для користувачів 

бібліотеки.

Діяльність Сліпченко В. В. на посаді директора ОНМБ неодноразово відзначалась 

почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я, Полтавської обласної ради, 

Управління охорони здоров’я Полтавської обласної адміністрації.

СМОЛЬНИЦЬКА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА 

нар. 26.12.1953 р. у м. Львів

завідувач наукової бібліотеки 

Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

У 1977 році закінчила Київський державний інститут культу-

ри ім. О. Є. Корнійчука. Працювала на посадах провідного біблі-

ографа, завідувачки науково-технічної бібліотеки інституту «Ді-

проспецавтотранс», керівниці відділу наукової інформації. 

З 2004 року займає посаду завідувача наукової бібліотеки 

Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни Львів-

ського національного медичного університету імені Данила Га-

лицького. За час роботи у бібліотечній сфері має 24 публікації, 

в тому числі за кордоном. Займалася дослідницькою роботою з 

питань профілактики йододефіцитних захворювань та екологіч-

ної безпеки. Виконувала обов’язки голови біоетичної комісії інституту, відповідала 

за дотримання правил біоетики наукових досліджень. На основі науково-бібліогра-

фічних досліджень наукової спадщини видатного вченого Мосінга Г. С. та аналізу 

його наукових праць, видала в співавторстві книгу Кузьмінов Б. П., Сагайдаков-
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СОЛУЯН ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА 

нар. 04.01.1937 р. у смт Сосниця Чернігівської області

завідувач бібліотеки Чернігівського медичного училища, 1969–2009

(нині – Чернігівський базовий медичний коледж) 

У 1956 р. закінчила Сосницьку середню школу ім. О. Довженка. 

Продовжила навчання в Самбірському технікумі підготовки куль-

турно-освітніх працівників та Харківському державному інститу-

ті культури за спеціальністю бібліотекознавство і бібліографія. 

Свою трудову діяльність розпочала в 1961 р. на посаді біблі-

отекаря бібліотеки Чернігівського медичного училища, її стаж в 

цій бібліотеці нараховує 56 років. Солуян Л. М. належить особли-

ва заслуга у створенні бібліотеки училища сучасного типу. Вона 

першою розпочала створення довідково-пошукового апарату 

(ДБА) бібліотеки: алфавітного і систематичного каталогів, тема-

тичних картотек: медичну, історичну, краєзнавчу та ін. Готувала списки та тематичні 

папки з питань медицини, історії, краєзнавства, народознавства. 

За час її керівництва бібліотека з невеличким приміщенням і книжковим фон-

дом 18000 прим. перетворилася на сучасний інформаційно-бібліографічний освіт-

ній центр з багатогалузевим книжковим фондом. Впродовж всієї трудової діяльно-

сті Людмила Михайлівна брала активну участь у громадському житті училища, була 

головою профспілкового комітету, секретарем приймальної комісії, відповідальним 

секретарем виборчої дільниці, яка знаходилась у приміщенні медучилища.

За успішну роботу відзначалася подяками, одержувала почесні грамоти, а також 

нагороджена почесним значком «Відмінник охорони здоров’я» та медаллю «Ветеран 

праці». Бібліотека для Людмили Михайлівни – це справжнє захоплення та любов до 

своєї справи. Вже перебуваючи на пенсії вона написала нарис «Історія бібліотеки 

Чернігівського базового медичного коледжу» (1979–2018).

ський М. М., Смольницька В. Л. «Видатний епідеміолог ХХ сторіччя Генріх Мосінг. 

Сторінки наукового життя». Для задоволення інформаційних потреб користувачів у 

бібліотеці постійно впроваджуються нові форми та методи роботи із застосуванням 

інформаційно-комунікаційних технологій. З 2019 року втілюється проєкт з перетво-

рення бібліотеки в новітній науково-інформаційний просвітницький центр – осере-

док для викладачів, науковців та студентів університету.

За досягнення в розвитку бібліотечної справи в галузі охорони здоров’я неоднора-

зово нагороджувалася Почесними грамотами Національної наукової медичної біблі-

отеки України, Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни, Львівського на-

ціонального медичного університету імені Данила Галицького. Є членом Української 

бібліотечної асоціації.
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СТАНКЕВИЧ АНТОНІНА ПЕТРІВНА 

(03.04.1926, м. Венев, Тульська область, РФ – 2007, м. Київ)

головний бібліотекар Республіканської наукової 

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1978–1982 (нині – ННМБУ)

У 1949 р. закінчила Московський державний бібліотечний 

інститут. В різні роки працювала за фахом в містах Архангель-

ську, Комсомольську-на-Амурі, Хабаровську. 

У 1970–1976 рр. – головний бібліотекар, завідувач науково-

методичного відділу Державної республіканської науково-техніч-

ної бібліотеки УкрНДІ технічної інформації Держплану УРСР.

З 1978 р. – головний бібліотекар науково-методичного відділу 

РНМБ МОЗ УРСР. Була куратором обласних наукових медичних 

бібліотек, брала безпосередню участь в організації та проведенні 

занять Республіканських шкіл передового досвіду, здійснювала 

виїзди з метою вивчення й узагальнення досвіду роботи ОНМБ та бібліотек медичних 

вузів. Готувала доповіді і виступала з ними на нарадах, конференціях, брала участь у 

підготовці методичних матеріалів.

Працювала у бібліотеці до 1982 р.

СТАЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ 

(31.12.1946 – липень 2017, м. Київ)

завідувач наукової бібліотеки 

Київського НДІ ендокринології та обміну речовин, 1984–2017 

(нині – ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин 

ім. В. П. Комісаренка НАМН України», м. Київ)

Стаценко О. А. пропрацював в Інституті ендокринології 45 

років. У 1972 р. він прийшов в інститут на посаду перекладача у 

відділ науково-медичної інформації. З січня 1984 р. очолив біблі-

отеку інституту. 

Бібліотека розвивалась за його активною участю: ретельно 

відбирались наукові видання для фонду, створювались катало-

ги та картотеки, проводилась робота з читачами. За час робо-

ти на посаді завідувача, доклав багато зусиль для підвищення 

рівня і престижу бібліотеки. Своїми знаннями і досвідом він 

завжди ділився з колегами та читачами. Був не лише високо-

освіченим фахівцем, а й талановитим керівником та знавцем іноземних мов. Пе-

рекладацька діяльність Олександра Андрійовича стосувалась вирішення важливих 

питань, пов’язаних з вивченням впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на 

структуру та функцію щитоподібної залози у дітей і підлітків України, які зазнали 

радіоактивного опромінення. Ця робота виконувалась в рамках Комісії Європей-

ського Співтовариства, ВООЗ. Була співпраця з Університетом Уельсу (Великобри-

танія) зі створення міжнародного банку тканин та екстрактів ДНК і РНК пухлин 

щитоподібної залози. 
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СТЕПАНОВА ПОЛІНА МИХАЙЛІВНА 

нар. у 1934 р.

директор Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки, 1974–1997

Степанова П. М. має середню медичну та вищу біологічну 

освіту. Нею було сформовано здібний і працездатний колектив, 

який тримав на високому рівні авторитет бібліотеки не лише в 

області, а й серед інших обласних бібліотек України. Під її ке-

рівництвом було проведено централізацію медичних бібліотек 

районних лікарень області, організовано роботу бібліотек, як 

складову частину обласної служби науково-медичної інформації. 

Було удосконалено структуру обласної бібліотеки, здійснено ре-

дагування алфавітного та предметного каталогів. 

У 1981 р. проведено капітальний ремонт виділеного під біблі-

отеку будинку по вул. Л. Толстого, 11 і перевезено майно бібліотеки. В 1987 р. прове-

дено перевірку усього фонду, а в 1991 р. – здійснено децентралізацію бібліотек ліку-

вальних установ та передачу їх фондів на баланс медичних закладів. 

Бібліотека стала школою передового досвіду з комплектування бібліотечних фо-

ндів. На її базі було проведено республіканський семінар завідувачів відділів комп-

лектування обласних наукових медичних бібліотек України. Досвід роботи ОНМБ По-

ліна Михайлівна висвітлювала на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами та подяками центральних та 

місцевих органів влади.

Стаценко О. А. працював над такими актуальними для України проблемами, як 

цукровий діабет, вузловий зоб, гіперкортицизм, гіпогонадизм. Був задіяний в роботі 

над перекладами наукових статей у співпраці з інститутом з м. Маямі (США), універ-

ситетом м. Мальме (Швеція) з питань вивчення нових підходів до діагностики та ліку-

вання цукрового діабету 2-го типу. Олександр Андрійович брав участь у перекладі ве-

ликих наукових праць співробітників інституту. Він здійснив переклад англійською 

мовою монографії Н. Д. Тронька, Т. І. Богданової та ін. «Рак щитовидной железы в 

Украине после Чернобыля».

Був нагороджений Почесною грамотою АМН України «За значний особистий вне-

сок в організацію охорони здоров’я, високий професіоналізм» до Всесвітнього дня 

здоров’я, а також подякою за організацію роботи та вагомий внесок в проведення 

наукової конференції «Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции».

Олександр Андрійович був дуже талановитою людиною. Він завжди брав активну 

участь не лише у науковому, але і у творчому житті колективу інституту, неодноразо-

во даруючи частинку свого таланту співака усім співробітникам на святкових подіях.

Мудрість і талант принесли Олександру Андрійовичу заслужену шану, повагу всіх 

працівників інституту і бібліотеки.
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СТОРОЖЕНКО НАДІЯ ІГОРІВНА 

(20.12.1960, м. Київ – 17.02.2010, м. Київ)

головний бібліотекар відділу перекладів 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 2005–2010

У 1968–1978 рр. навчалась в середній школі №109 м. Києва. 

У 1978 р. вступила до Київського державного педагогічного ін-

ституту іноземних мов на факультет французької мови, який 

успішно закінчила 1983 року та отримала спеціальність перекла-

дача французької та англійської мов. У 1983–1985 роках працю-

вала в Алжирі перекладачем французької мови.

У 1985 р. Стороженко Н. І. прийшла на роботу в Республікан-

ську наукову медичну бібліотеку МОЗ УРСР (нині – ННМБУ) на 

посаду старшого бібліотекаря довідково-реферативного відділу, 

де займається аналітичним розписом іноземних джерел інфор-

мації для каталогів бібліотеки, а також їх редагуванням. Була заступником керівни-

ка комсомольської організації з організаційних питань (1987 р.), брала шефство над 

одинокими літніми людьми Мінського району м. Києва. 

Надія Ігорівна, висококваліфікований спеціаліст зі знанням двох іноземних мов, 

весь час працювала над собою: постійно відвідувала курси підвищення кваліфікації, 

які проводились в бібліотеці та відділі. 

За сумлінну працю Стороженко Н. І. неодноразово була премійована (нагороди, 

подяки та премії) МОЗ України.

СТОРОЖУК ГАЛИНА СТЕПАНІВНА 

нар. в 1932 р. у с. Парипси Попільнянського району Житомирської області

директор Закарпатської обласної наукової медичної бібліотеки, 1977–1988

У 1952 р. закінчила Київський технікум підготовки культосвіт-

ніх працівників і за призначенням поїхала працювати в Закарпат-

ську область. 

Працювала бібліотекарем та завідувачкою читальної зали 

Великоберезнянської окружної бібліотеки, бібліотекарем та 

старшим бібліотекарем Закарпатської обласної бібліотеки для 

дітей. У 1963 р. закінчила Харківський бібліотечний інститут. 

З 1966 по 1977 рр. займала посаду заступника директора з на-

укової роботи Закарпатської обласної бібліотеки для дорослих. 

У 1977 р. її призначено директором Закарпатської обласної 

наукової медичної бібліотеки. На цій посаді проявила себе активним, кваліфікованим 

фахівцем і керівником. В області було здійснено централізацію медичних бібліотек, 

налагоджено роботу 44 груп науково-медичної інформації. 

У 1986 р. колективу, який очолювала Галина Степанівна, присвоєно звання «Колек-

тив високої культури». Нагороджена медаллю «За доблестный труд».
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СУХАЧОВА ОЛЬГА ПЕТРІВНА 

нар. 03.12.1942 р. у с. Медвін Київської області

головний бібліотекар відділу наукової індексації літератури 

Національної наукової медичної бібліотеки України

У 1964 р. закінчила Київське медичне училище, працювала 

медичною сестрою функціональної діагностики у поліклініці 

Державного управління справами. 

З бібліотекою пов’язала своє життя після закінчення Київ-

ського інституту культури ім. А. Є. Корнійчука у 1975 р. За роки 

роботи у бібліотеці займала посади завідувача сектору предме-

тизації, заступника завідувача відділу предметизації та головно-

го бібліотекаря. 

Сухачова О. П. – фахівець високої кваліфікації в галузі індек-

сації літератури медико-біологічної тематики та організації ка-

талогів, активно долучилась до розробки методичних рекомендацій та технологічних 

інструкцій.

СУПРУН ДІНА ЛЬВІВНА 

нар. 31.10.1963 р. у м. Києві

головний бібліограф відділу наукової бібліографії 

Національної наукової медичної бібліотеки України

Працює в бібліотеці близько 40 років. У 1982 р. закінчила Ки-

ївський книготорговельний технікум за спеціальністю товароз-

навець книги. У 1995 р. – Київський державний інститут культу-

ри ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю бібліотекар-бібліограф 

вищої кваліфікації. З серпня 1980 р. розпочала трудовий шлях у 

Національній науковій медичній бібліотеці України. 

З травня 2000 р. є співробітником відділу наукової бібліо-

графії, послідовно займаючи посади бібліографа, бібліографа І 

категорії, провідного бібліографа, головного бібліографа. Бере 

участь у розробці методичних матеріалів з питань введення ін-

формації до системи автоматизації бібліотек ІРБІС, розробці й впровадженні інструк-

тивно-регламентуючих документів щодо бібліотечно-бібліографічної діяльності та 

використання інформаційних ресурсів наукової електронної бібліотеки; надає мето-

дичну і практичну допомогу працівникам структурних підрозділів ННМБУ; здійснює 

бібліографічно-інформаційне забезпечення спеціалістів медичної галузі, виконує 

тематичні довідки. Супрун Д. Л. брала участь у підготовці бібліографічних покаж-

чиків: «Покажчик праць співробітників Національної наукової медичної бібліотеки 

України. Література про ННМБУ» (2010), «Національна наукова медична бібліотека 

України (2010-2015)» (2015) та інших. Має наукові публікації у фахових виданнях. 

За багаторічну працю та високий професіоналізм нагороджувалася грамотами, по-

дяками Київського міського голови, МОЗ України та Міністерства культури України.
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СУЩАЯ (ЯРОШ) МАРІЯ АНДРІЇВНА 

(1919–1998)

директор Сумської обласної наукової медичної бібліотеки, 1947–1981

У 1937 р. закінчила Сумську фельдшерсько–акушерську шко-

лу, в 1953 р. – Харківський державний бібліотечний інститут. 

Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджена Орденом Тру-

дового Червоного Прапора. 

З 1947 по 1981 рр. – директор Сумської обласної наукової 

медичної бібліотеки. За роки керівництва Сущої М. А. бібліоте-

ка отримала просторе приміщення, інтенсивно поповнювався 

книжковий фонд, створено довідково-бібліографічний апарат. 

Внесла значний внесок у становлення та розвиток мережі ме-

дичних бібліотек Сумської області.

ТАТАРИН МИРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА 

нар. 29.10.1963 р. на Львівщині

директор Наукової бібліотеки 

Івано-Франківського національного медичного університету

У 1981 р. вступила до Калуського культурно-освітнього учили-

ща. Навесні 1983 р., після проходження виробничої практики в 

бібліотеці Івано-Франківського державного медичного універси-

тету, її запросили працювати бібліотекарем читальної зали. За час 

роботи у бібліотеці пройшла всі ланки бібліотечної справи: бібліо-

текар, старший бібліотекар, методист. Будучи завідувачкою відді-

лу обслуговування, навчалася у Рівненському інституті культури, 

який закінчила з відзнакою в 1997 р. Активно сприяє успішному 

вирішенню актуальних питань діяльності бібліотеки, впрова-

дженню нових інформаційних технологій. На кожній ділянці робо-

ти проявляє високий фаховий рівень, ініціативу, вміння знайти спільну мову з кожним 

працівником. Мирославу Миколаївну знають і поважають як вмілого керівника, пре-

красного організатора, чудову людину. Щирістю і добротою, чуйністю до людей, орга-

нізаторськими здібностями, активною участю у громадському житті здобула велику по-

шану і авторитет серед професорсько-викладацького складу та студентів університету. 

У 2017 році на базі наукової бібліотеки Івано-Франківського національного медичного 

університету проведено ХVІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Медичні 

бібліотеки як осередки збереження та популяризації історико-культурної національної 

пам’яті». За високий рівень організації та проведення конференції колектив бібліотеки 

на чолі з Татарин М. М. відзначено Подякою ННМБ України.

Ольга Петрівна є членом Ради з каталогізації та Науково-методичної ради ННМБУ. 

Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій, є автором та співавтором ряду 

публікацій. Нагороджена грамотами МОЗ України та Міністерства культури України, 

відзнакою «Отличнику здравоохранения».
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ТЕЛЕГІНА ОЛЬГА ПЕТРІВНА 

нар. у 1953 р. в с. Красне Бахмацького району Чернігівської області

завідувач відділу наукового опрацювання і каталогізації літератури 

Національної наукової медичної бібліотеки України

Після закінчення середньої школи, у 1971 р. вступила до Київ-

ського державного інституту культури, який закінчила в 1975 р. і 

була направлена на роботу завідувачем бібліотеки в с. Гостомель. 

З 1980 р. працює в Республіканській науковій медичній бібліоте-

ці МОЗ УРСР (нині – ННМБУ) спочатку у відділі наукового опра-

цювання і каталогізації літератури, в 1986–1997 рр. – у відділі 

наукової індексації літератури, а з 1997 р. – завідувачем відділу 

наукового опрацювання і каталогізації літератури. Понад 40 ро-

ків присвятила роботі, пов’язаній з багатоаспектним розкриттям 

змісту книжкового фонду через систему каталогів та картотек з 

урахуванням розвитку актуальних проблем медичної науки та охорони здоров’я.

Телегіна О. П. успішно організовує та забезпечує ведення результативної роботи 

відділу. Однією з перших долучилася до впровадження комп’ютерних технологій в 

процеси каталогізації і організації електронного каталогу в бібліотеці, створення 

системи корпоративної каталогізації з метою раціонального використання трудових, 

матеріальних та інформаційних ресурсів для можливості взаємного доступу до ін-

формаційних ресурсів різних бібліотек, максимального задоволення інформаційних 

потреб користувачів. Глибоко володіє методикою індексації медичної літератури за 

таблицями класифікації УДК, ББК та тезаурусом MeSH, які використовують для ство-

рення бібліотечних каталогів медичні бібліотеки. 

Неоціненним є внесок Телегіної О. П. в розробку розділу «Медицина» для Національ-

ного інформаційно-пошукового тезаурусу, який розроблявся Національною парламент-

ською бібліотекою України (нині – Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудро-

го), Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Книжковою палатою 

України. Він і сьогодні активно використовується в публічних бібліотеках України при 

формуванні електронних каталогів та бібліографічних баз даних.

Брала участь в інноваційному проєкті «Бібліотека – суспільству», започатковано-

го Національною науковою медичною бібліотекою України та Національною бібліоте-

кою України імені В.І. Вернадського, метою якого було створення спільної бази даних 

книг та авторефератів дисертацій з медицини та охорони здоров’я. Цей важливий 

інформаційний продукт розповсюджувався серед мережі медичних бібліотек країни.

Ольга Петрівна є активним учасником бібліотечних форумів, в т. ч. міжнародних 

науково-практичних конференцій в Польщі (медичний університет м. Люблін, 2017 р. 

і м. Бидгощ–Торунь, 2018 р.). Як високоосвічений фахівець є редактором багатьох 

видань бібліотеки, зокрема «Бібліотека у намисті слова» та інших.

Впродовж багатьох років очолює профспілковий комітет бібліотеки. Систематич-

но працює над поглибленням своїх знань. 

Неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами ННМБУ та Міністерства 

охорони здоров’я України. 
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ТЕРЗІЄВА ОЛЬГА ФЕДОРІВНА 

нар. 29.06.1950 р. в с. Страшени, Молдова

завідувач сектору Національної наукової медичної бібліотеки України

У 1976 р. закінчила Київський державний інститут культури 

за спеціальністю бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації.

 З 1970 р. працює в Республіканській науковій медичній 

бібліотеці МОЗ УРСР (нині – ННМБУ) на посадах: бібліотекар, 

старший редактор, завідувач сектору. Здійснює аналітико-син-

тетичну обробку вітчизняних медичних періодичних видань 

для електронного каталогу, Корпоративної бази даних періоди-

ки та реферативного журналу (УРЖ) «Джерело» Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Впродовж 22 років (1995–2016) готувала випуски рекомен-

даційного анотованого покажчика вітчизняних і зарубіжних книг, що надійшли до 

фонду ННМБУ «На допомогу практикуючому лікарю», що довгий час користувався 

попитом не тільки в Україні, але і за її межами. Надає консультації з питань вико-

ристання фондів бібліотеки у залі каталогів і картотек.

Терзієва О. Ф. має почесні грамоти Міністерства охорони здоров’я України, Мініс-

терства культури України.

ТИНІНА ЗІНАЇДА ТРОХИМІВНА 

нар. 23.06.1938 р. в м. Богуслав Київської області

головний бібліотекар 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1972–2019

Працювала в бібліотеці 48 років. Після закінчення у 1955 р. 

Богуславської середньої школи, вступила до Харківського дер-

жавного бібліотечного інституту, який закінчила в 1959 р., от-

римавши диплом організатора-методиста вищої кваліфікації. 

Цього ж року вийшла заміж і переїхала з чоловіком в м. Гомель 

Білоруської РСР. 

Працювала бібліотекарем в Гомельському будівельному тех-

нікумі. У 1965 р. організувала і відкрила для читачів бібліотеку 

ім. Янки Купали в Гомелі. 

У 1970 р. переїхала з чоловіком у Київ і прийшла працювати 

в РНМБ МОЗ УРСР провідним бібліотекарем науково-методичного відділу. У 1972 р. її 

було переведено на посаду головного бібліотекаря з обов’язками куратора бібліотек 

науково-дослідних інститутів системи МОЗ та НАМН України. 

Зінаїда Трохимівна зуміла згуртувати навколо себе потужну команду завідувачів 

бібліотек НДІ України. Впродовж багатьох років була головою жіночого комітету Бібі-

лотеки. Проводила наради, семінари, практикуми з організації роботи бібліотек науко-

во-дослідних установ, комплектування, обліку і зберігання фондів. Здійснювала виїзди 

з метою надання методичної і практичної допомоги бібліотекам, виходила з пропозиці-

ями до керівництва НДІ щодо поліпшення умов розміщення бібліотек, комплектування 
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ТОМАШЕВА ДІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

(24.06.1940, с. Притулівка, Хмельницька область – 13.02.2019, м. Київ)

провідний редактор відділу наукової індексації літератури 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1991–2019

У 1955 р. закінчила Дунаєвецьке медичне училище за спеці-

альністю фельдшер.

З 1984 по 2019 рр. працювала в ННМБУ. У відділі наукової ін-

дексації літератури пропрацювала 34 роки. 

Діна Олександрівна була основним індексатором статей. Маю-

чи медичну освіту, була консультантом з медичної термінології. 

Нагороджувалась Почесними грамотами.

ТОПАЧЕВСЬКА ВІРА ВІКТОРІВНА 

(1895–1981)

заступник директора з наукової роботи 

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 

1944–1949 (нині – ННМБУ)

У 1944 році, після визволення Києва, бібліотека відновила 

свою діяльність. Після поновлення на посаді директора Маге-

ровського В. К., його заступником призначено Топачевську В. В.

Згідно з Розпорядженням Ради Народних Комісарів УРСР 

№841 бібліотеці надано статус Республіканської. Було затвер-

джено штат у кількості 57 осіб, проте власного приміщення 

бібліотека не мала. 1 серпня 1944 року відновила свою діяль-

ність у приміщенні Наркомздоров’я УРСР, згодом їй надали дві 

кімнати у рентгенологічному НДІ по вул. Горького, 2.

Повоєнний період для бібліотеки – це безперервна боротьба 

за виживання. Бібліотека зверталась по допомогу для комплектування фондів до 

різних установ. Значну допомогу надали: Київський державний університет – май-

же 11000 прим. документів, Харківська державна медична бібліотека – понад 2000 

прим., медичні установи Києва збагатили книжкові зібрання на 4000 прим. Завдя-

ки продуманим діям керівництва та самовідданості працівників, Республіканська 

фондів тощо. Готувала доповіді і виступала з ними на нарадах, конференціях, брала 

участь у підготовці методичних матеріалів. Співавтор щорічного інформаційно-аналі-

тичного огляду «Робота медичних бібліотек в ___ році», Історичного нарису «Бібліотеки 

науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук України та Мініс-

терства охорони здоров’я України. Історія створення та розвитку» (2014). 

Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами МОЗ СРСР та МОЗ України. 

Нагороджена значком «За професіоналізм і відданість бібліотечній справі», Подякою 

голови Голосіївської районної державної адміністрації.
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ТУРСЬКА ОЛЕКСАНДРА ГАВРИЛІВНА 

(05.05.1941, с. Мала Корчажка, Тульска область, РФ – 02.08.2003)

головний бібліотекар довідково-реферативного відділу 

Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 1967–2003 (нині – ННМБУ)

У 1965 р. закінчила Київський державний університет ім. 

Т. Г. Шевченка за спеціальністю викладач німецької мови. Піс-

ля закінчення університету працювала в ньому викладачем 

німецької мови погодинно.

З 1967 р. Турська О. Г. працювала в Державній науковій ме-

дичній бібліотеці МОЗ УРСР на посаді головного бібліотекаря. 

Кваліфіковано та якісно здійснювала предметизацію статей та 

аналітичний розпис іноземних журналів. Здійснювала велику 

роботу з пропаганди вітчизняних та зарубіжних досягнень охо-

рони здоров’я, що сприяло якісному інформаційному обслугову-

ванню медичних працівників. 

За роки роботи в бібліотеці Турська О. Г. проявила себе як висококваліфікований 

спеціаліст в сфері інформаційно-бібліографічного обслуговування медичних праців-

ників, хороший організатор з високою професійною культурою. 

Турська О. Г. була добросовісним, працелюбним, дисциплінованим, досвідченим 

спеціалістом. Вона брала активну участь у суспільному житті бібліотеки, неоднора-

зово обиралась членом профспілки бібліотеки – головою комісії з охорони праці та 

техніки безпеки.

Постійно працювала над підвищенням свого фахового рівня, брала активну участь 

у науково-дослідницькій та науково-методичній роботі бібліотеки. Виконувала усні 

та письмові переклади з німецької, англійської мов та навпаки, редагувала перекла-

ди позаштатних перекладачів відділу, надавала консультації з питань техніки пере-

кладу та медичної термінології. 

Багато перекладів Турська О. Г. виконувала безкоштовно для інвалідів дитинства, 

тяжко хворих людей. Вона супроводжувала представників німецьких благодійних фо-

ндів, які опікувались оздоровленням дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Як високоосвічений грамотний спеціаліст, всю доручену роботу виконувала на висо-

кому професійному рівні. Маючи великий досвід перекладацької діяльності, переда-

вала його молодим співробітникам відділу. Постійно підвищувала свій професійний 

рівень в галузі медичної термінології. 

Була нагороджена: почесним значком «Ветеран труда», медаллю «За трудовое от-

личие». Неодноразово нагороджувалась почесними Грамотами МОЗ УРСР. 

наукова медична бібліотека всього за 3 роки сформувала стотисячний фонд і вже 

у 1948 році обслуговувала 2460 читачів, яким видавали 76 тисяч книг і журналів. 

Було започатковано міжбібліотечний та заочний абонементи. Цей період в історії 

бібліотеки виявився найважчим.
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ТХОРЖЕВСЬКА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

нар. у 1944 р.

завідувач бібліотеки ДУ «Український НДІ медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України», м. Одеса

Працювала на посаді бібліографа з 1975 по 1983 рр. 

З 1983 р. працює завідувачем бібліотеки. Нею створено струк-

туру карткової Головної довідкової картотеки. 

3 2006 р. започаткувала ведення електронного каталогу. 

У 2019 р. бібліотеку було підключено до мережі Інтернет, що 

надає можливості пошуку інформації у бібліотечному просторі, а 

також доступу до наукової платформи Web of Science. 

УДОВИЧЕНКО КЛАВДІЯ ЮХИМІВНА 

(15.11.1936–11.05.2017)

головний бібліотекар 

Наукової бібліотеки Харківського національного 

медичного університету, 1980–1990

У 1967 р. заочно закінчила Харківський державний інститут 

культури і в тому ж році прийшла працювати до Наукової бібліо-

теки ХНМУ спочатку бібліотекарем, а з набуттям досвіду – голов-

ним бібліотекарем.

У скрутні 1990-ті роки, коли на закупку підручників, періо-

дичних видань тощо коштів не вистачало, Клавдія Юхимівна на-

лагоджувала книгообмін між бібліотеками наукових і навчаль-

них установ, вишукувала можливість отримати в дар матеріали 

конференцій, з’їздів, симпозіумів. Дуже плідно працювала Клав-

дія Юхимівна з кафедрами університету з питань книгозабезпе-

ченості навчальних дисциплін. Всі зналиі цінували її виняткову інтелігентність. Була 

беззмінним комплектатором, за роки її праці фонд збільшився удвічі.

Неодноразово відзначалась нагородами: Почесною грамотою МОН України (2004), 

Почесними грамотами ХНМУ (2005, 2007) та профспілки ХНМУ (2012). 

У 2010 р. отримала звання «Заслужений працівник ХНМУ» із нагрудним знаком. 

Пішла на заслужений відпочинок у червні 2012 року.
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ФОНАРЬОВ БОРИС МАРКОВИЧ 

(1898–1941)

керівник і організатор Одеської обласної наукової медичної бібліотеки 

з дня її заснування і до початку Великої Вітчизняної війни, 1930–1941

Професійний медик, лікар-ортопед Фонарьов Б. М. працював в клініці професора 

М. І. Кефера, одночасно досконало вивчаючи наукове бібліотекознавство та бібліо-

графію. 

З 1923 р. він очолював бібліотеку медичного інституту та мріяв про створення 

наукової медичної бібліотеки. 

У 1930 р. за Наказом Народного Комісаріату охорони здоров’я УРСР №128а (про 

організацію мережі медичних бібліотек УСРР) відкрито обласні медичні бібліотеки 

у містах – Києві, Одесі, Дніпропетровську й Донбасі (Сталіно). Одеську наукову ме-

дичну бібліотеку очолив Фонарьов Б. М., працюючи за сумісництвом і в бібліотеці 

медінституту. 

Борис Маркович видав перший «Справочник медицинских библиотек г. Одессы» 

(1934). Талановитий лікар-бібліотекар впроваджував в практику роботи бібліотеки де-

сяткову класифікацію за таблицями Троповського, писав статті з бібліотечної справи. 

Його життя обірвалось у 1941 р. Фонарьов Б. М. з перших днів війни став військо-

вим лікарем. Загинув під час перевезення поранених у Чорному морі на теплоході 

«Ленін», який було підірвано.

ФОЯ ЛІДІЯ ЙОСИПІВНА

нар. 19.09.1946 р. в с. Велика Мотовилівка Київської області

завідувач сектору відділу видання науково-інформаційних матеріалів 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1978–2007

Працювала в бібліотеці біля 40 років. Освіта – середня. 

В ННМБУ працювала з 21.10.1968 р. до 07.07.2007 р. на посаді 

оператора, з березня 1976 р. – завідувач сектору фотоофсетної 

лабораторії, з 1978 р. – завідувач видавничого сектору відділу 

видання науково-інформаційних матеріалів. 

Забезпечувала безперебійну роботу копіювальних апаратів з 

виготовлення ксерокопій для користувачів бібліотеки, організа-

цію роботи по виданню інформаційних та бібліографічних мате-

ріалів.
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ХАРЛАМОВА ЛЮБОВ МАКСИМІВНА 

(1919, с. Надлак, Новоархангельський район, Одеська область – ?)

директор Харківської державної наукової медичної бібліотеки, 1973–1977

Після закінчення Надлацької середньої школи в 1935 р. вступила на навчання в 

Новохаперське педагогічне училище, яке закінчила в 1939 р. 

Була направлена на роботу в Новохаперський дитячий будинок, де пропрацювала 

вихователем з серпня 1939 р. по вересень 1940 р., а з вересня 1940 р. переведена на 

посаду завуча того ж дитбудинку. 

В серпні 1942 р. разом з дитбудинком була евакуйована в Башкирську АРСР. 

З жовтня 1942 р. переїхала до родичів в м. Сорочинськ Чкаловської області, а в 

1945 р., за сімейними обставинами, переїхала в м. Вовчанськ Харківської області. 

В березні 1952 р. разом з сім’єю переїхала в м. Харків на постійне місце прожи-

вання.

Роботу в Харківській державній науковій медичній бібліотеці розпочала у вересні 

1952 р. на посаді старшого бібліотекаря. Вищу спеціальну освіту здобула на заочному 

відділенні Харківського державного бібліотечного інституту.

З 01.03.1973 р. була спочатку призначена виконувачем обов’язків директора, а 

трохи пізніше в цьому ж році затверджена на посаду директора ХДНМБ. Звільнена з 

посади директора 22.02.1977 р.

ХАРЧЕНКО НАДІЯ СЕМЕНІВНА 

нар. 01.01.1943 р. у с. Ставище Попільнянського району Житомирської області 

завідувач відділу книгозберігання наукової літератури 

Національної наукової медичної бібліотеки України

Працює в бібліотеці 60 років. У 1973 р. закінчила Київський 

державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука за спеціаль-

ністю бібліотекар-бібліограф. З 1960 р. працювала у Республі-

канській науковій медичній бібліотеці (нині – ННМБУ) на посаді 

секретаря-друкарки. 

З 1985 р. – завідувач відділу книгозберігання наукової літе-

ратури ННМБУ.

Харченко Н. С. особливої уваги надавала організації форму-

вання документального фонду бібліотеки, глибоко опанувала 

методику оптимізації довідково-інформаційного фонду, приведення його у відпо-

відність інформаційним запитам медичних працівників та забезпеченню його на-

лежного зберігання.

З 2000 р. брала безпосередню участь у роботі міжвідомчої робочої групи при 

Міністерстві культури України щодо розробки інструктивних матеріалів для ство-

рення Державного реєстру національного культурного надбання України. 

Проводить копітку роботу з метою внесення переліку стародрукованих та ра-

ритетних видань бібліотеки до Державного реєстру національного культурного 

надбання України. Брала безпосередню участь у підготовці до видання книги 

«Книжкові скарби ННМБУ». 
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Має 9 наукових публікацій у спеціальній літературі. У складі інспекції Міністер-

ства культури України брала участь у перевірці та наданні практичної допомоги бі-

бліотекам різних галузей з питань організації, збереження та використання бібліо-

течного фонду. 

Нагороджена орденом «Знак пошани» (1976), значком «Відмінник охорони здо-

ров’я», Почесними грамотами МОЗ України та Міністерства культури України.

ХІВРЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 

нар. 20.05.1960 р. у м. Харків

завідувач інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки 

Національного фармацевтичного університету, м. Харків

У 1983 р. отримала вищу освіту в Харківському державному 

інституті культури. 

Трудовий шлях розпочала з 1977 р. на посаді бібліотекаря від-

ділу наукової обробки документів в бібліотеці Харківського авіа-

ційного інституту. 

Продовжила свою трудову діяльність в бібліотеці Національ-

ного фармацевтичного університету (НФаУ) з 1990 р. на посаді 

провідного бібліографа, а з 1994 р. займає посаду завідувача ін-

формаційно-бібліографічного відділу. 

Упродовж 25 років Хівренко В. В. бере активну участь у ство-

ренні бібліографічної продукції. За її ініціативи розпочато випуск бібліографічного 

покажчика «Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університе-

ту» з 1805 по 2019 рр. в 9-ти частинах та укладено 12 персональних бібліографічних 

покажчика серії «Вчені фармації». 

Очолюваний Вікторією Вікторівною відділ підняв довідково-бібліографічне та ін-

формаційне обслуговування в університеті на високий рівень.

Хівренко В. В. неодноразово відзначалася Почесними грамотами, подяками ректо-

рату та органів місцевої влади. 

За особистий внесок у бібліотечну справу отримала Диплом переможця у конкурсі 

«Бібліотекар року – 2017» Харківського зонального методичного об’єднання бібліо-

тек ВНЗ III–IV рівнів акредитації та Диплом лауреата конкурсу у номінації «За кра-

щий бібліографічний покажчик».



ДО 90-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

153

ХМАРА ФЕДІР ЛУКИЧ 

(29.09.1907, с. Бармашово, Миколаївська область – 04.01.1993)

директор Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 

1955–1975 (нині – ННМБУ)

У 1952–1956 рр. навчався у Харківському бібліотечному ін-

ституті (нині – Харківська державна академія культури), здобув 

спеціальність бібліотекознавця.

Трудову діяльність розпочав у 1926 р. робітником на залізни-

ці. Працював на комсомольській роботі. Служив у лавах Радян-

ської армії. Довгий час обіймав відповідальні посади в МОЗ УРСР, 

партійних органах та в державних установах.

З квітня 1955 р. до 15.04.1975 р. очолював Республіканську 

наукову медичну бібліотеку МОЗ УРСР. Мав великий досвід орга-

нізаторської роботи. 

Під його керівництвом бібліотека стала провідним організаційно-методичним та 

інформаційно-бібліографічним центром, що широко застосовував передові форми й 

методи роботи. За час його керівництва набирає обертів бібліографічна робота бі-

бліотеки, друкуються типографським способом науково-допоміжні покажчики: «Ате-

росклероз», «Інфекційний гепатит», «Компоненти і замінники крові» та ін. Видано 

понад 50 методичних і бібліографічних посібників. 

Під керівництвом Хмари Ф. Л. завершено створення предметного каталога, який 

є надійною базою пошуку літератури. За об’ємом та формами роботи бібліотека посі-

дала провідне місце в системі спеціальних медичних бібліотек країни. Було створено 

ефективну систему методичної допомоги на місцях, організовано обмін досвідом ро-

боти медичних бібліотек різних рівнів, активізовано контроль за їх діяльністю. Ме-

режа медичних бібліотек становила понад 800 і була найбільшою за чисельністю у 

колишньому СРСР. 

За роки керівництва Хмари Ф. Л., у 1957 р. створено перший в Україні довідко-

во-реферативний відділ на повному самоокуповуванні, у його функції входило на-

дання платних послуг медичним установам і окремим читачам з перекладу інозем-

ної літератури, бібліографічного пошуку, виготовлення фотокопій медичних текстів, 

здійснення централізованого розпису джерел медичної інформації для 200 медичних 

бібліотек колишнього Союзу. Книжковий фонд бібліотеки збільшився у три рази, як і 

кількість читачів. У 60-х рр. фонд бібліотеки нараховував близько 800 тис. одиниць, 

проте був розміщений у кількох мало пристосованих напівпідвальних приміщеннях. 

Бібліотека розміщувалася по вул. Горького, 19/21, книгосховища за різними адреса-

ми: вул. Саксаганського, Дарвіна, Заньковецької та ін. 

Справжнім подарунком долі для розпорошених фондів бібліотеки стало надання 

у 1969 р. окремого приміщення у самому центрі міста за адресою вул. Л. Толстого, 7. 

Проте, будівля – пам’ятка архітектури кінця XIX ст. – знаходилася у жахливому ста-

ні і потребувала капітального ремонту. Впродовж двох років працівники бібліотеки 

пліч-о-пліч з фахівцями Українського спеціалізованого науково-реставраційного 

проєктного інституту «Укрпроектреставрація» підіймали з руїн двір та реставру-

вали внутрішні приміщення. Завдяки подвижництву цих людей 7 грудня 1971 р. 
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бібліотека відчинила свої двері для відвідувачів і до сьогодні її будівля є окрасою 

центру міста.

Багато років Хмара Ф. Л. проводив велику громадсько-політичну роботу, був 

членом президії Українського республіканського комітету профспілки медичних 

працівників, очолював позаштатний відділ культурно-масової роботи. Крім того, 

був членом Бюро міжвідомчої ради з бібліотечної роботи при Міністерстві куль-

тури УРСР.

Мав ряд нагород: орден «Вітчизняної війни» ІІ ст. (1945), медаль «За доблесну пра-

цю в Великій вітчизняній війні 1941–1945» (1946), ювілейну медаль «За доблесну 

працю. На відзнаку 100-річчя з дня народження В. І. Леніна» (1970), значок «Відмін-

нику охорони здоров’я», грамоти Міністерства культури СРСР, Міністерства культури 

УРСР та Міністерства охорони здоров’я УРСР. За свою подвижницьку діяльність удо-

стоєний почесного звання «Заслужений працівник культури».

ХОМЕНКО ГАЛИНА СЕРГІЇВНА 

(01.09.1938 р., с. Собичене, Олевський район, Житомирська область – 19.11.2017)

завідувач сектору предметизації іноземної літератури Республіканської наукової 

медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1978–1982 (нині – ННМБУ)

Народилась у сім’ї військовослужбовця. Батько, офіцер Радянської армії, загинув 

під час Великої Вітчизняної війни. З 1945 р. навчалась у середній школі м. Олевська 

Житомирської області, яку закінчила у 1955 р. У 1955 р. вступила до медичного учи-

лища №1 м. Києва на акушерське відділення. В 1957 році, після його успішного закін-

чення, Хоменко Г. С. працювала у Подільській лікарні м. Києва на посаді акушерки.

У 1964 р. вступила до стаціонарного відділення Київського інституту іноземних 

мов на факультет французької мови і успішно закінчила його в 1969 році.

10.09.1969 р. Хоменко Г. С. прийнята на роботу в довідково-реферативний відділ 

Республіканської наукової медичної бібліотеки (нині – ННМБУ) на посаду бібліотека-

ря, згодом обійняла посаду завідувача сектору предметизації іноземної літератури.

Високоосвічений працівник із знанням іноземної мови Хоменко Г. С. весь час пра-

цювала над підвищенням своєї кваліфікації. Навчалась в Інституті підвищення ква-

ліфікації інформаційних робітників. Після чого обійняла посаду старшого редактора 

сектору колективної інформації відділу довідково-інформаційної роботи і працювала 

з двома іноземними мовами. 

У 1971 р. Хоменко Г. С. була доручена підготовка до 9-го міжнародного конгресу 

геронтологів. Вона успішно виконала поставлене завдання та призначена головним 

бібліотекарем довідкового-реферативного відділу. 

Згодом Галину Сергіївну переведено до бібліотеки Київського медичного інституту 

ім. О. О. Богомольця (04.01.1982 р.)

Маючи високий рівень освіти, Хоменко Г. С. зробила вагомий внесок у науково-до-

слідницьку та науково-методичну роботу бібліотеки. За сумлінну працю неодноразо-

во отримувала Подяки та Почесні грамоти від МОЗ України.
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ХОРУЖА ЗІНАЇДА ДЕМ’ЯНІВНА 

нар. 01.06.1955 р. у Волго-Донському радгоспі 

Мартинівського району Ростовської області, РФ

художник Національної наукової медичної бібліотеки України

У 1976 році закінчила Миргородський керамічний техні-

кум ім. М. В. Гоголя. Працювала в Українському НДІ скляної і 

фарфоро-фаянсової промисловості. Закінчила Київський полі-

технічний інститут в 1983 році. Працювала на різних посадах 

в Міністерстві легкої промисловості України та в Голосіївській 

районній в місті Києві державній адміністрації. В ННМБ Украї-

ни прийшла 08 січня 2013 р. на посаду художника. 

Зінаїда Дем’янівна талановита, креативна особистість. Її іні-

ціативна робота – це робота естетичного напрямку, спрямована 

на підвищення престижу бібліотеки та сприяння збільшенню 

кількості користувачів бібліотеки, продуктивності, привабливості та ефективності 

праці. Важливою є її співпраця з мистецькими та культурно-освітніми закладами, 

поліграфічними виданнями в художньому оформленні заходів діяльності бібліотеки, 

тематичних книжкових виставок та стендів, зустрічей та вечорів, урочистих подій до 

знаменних дат видатних діячів медичної спільноти, культури, заслужених медиків і 

знаних художників, лікарів-письменників, поетів тощо.

Хоружа З. Д. здібний організатор, бере активну участь в громадському житті ко-

лективу бібліотеки, займається інформаційно-масовою роботою, творчо підходить до 

кожної дорученої їй справи. 

За високий професіоналізм, творчий підхід та сумлінну працю Хоружа Зінаїда 

Дем’янівна неодноразово нагороджувалась Подяками та Почесними грамотами МОЗ 

України, голови Голосіївської районної державної адміністрації. 

ХРАБРОВА ЗІНАЇДА МИХАЙЛІВНА 

(24.10.1915, с. Хреновець, Курська область, РФ – ?)

завідувач відділу наукової та рекомендаційної бібліографії 

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 1961–1971 (нині – ННМБУ)

У 1952 р. закінчила Московський державний бібліотечний 

інститут ім. В. М. Молотова за кваліфікацією – бібліограф. 

Працювала у Всесоюзній книжковій палаті (1932), почина-

ючи з посади технічного працівника у відділі книгосховища, 

згодом перейшла до відділу каталогів, поступово оволодівши 

всіма видами роботи відділу. Надалі працювала бібліотекарем 

факультету міжнародних відносин Московського державного 

університету і референтом Союзного довідкового відділу Теле-

графного агентства Радянського Союзу (ТАРС). З 1944 по 1947 

рр. працювала на посаді бібліографа в Комісії з історії Великої 

вітчизняної війни при Академії наук України та в Інституті історії Академії наук 

України, завідувачкою бібліотеки якого була впродовж 1954–1958 рр. 
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З 1961 р. працювала у Республіканській науковій медичній бібліотеці на посадах 

методиста відділу мережі, головного бібліографа; завідувача відділу наукової та ре-

комендаційної бібліографії. Відповідала за бібліографічне обслуговування медичних 

працівників, надавала методичну і консультативну допомогу співробітникам медич-

них бібліотек.

У 1971 р. звільнилась у зв’язку з виходом на пенсію.

Нагороджена медаллю «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1947).

ЦАБЕРЯБОВА ІННА МИХАЙЛІВНА 

нар. 1951 р. у м. Дніпропетровськ (нині – м. Дніпро)

директор КЗ «Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека», 2003–2019

Закінчила Дніпропетровське театральне училище, Бєлго-

родське культосвітнє училище, Харківський державний інсти-

тут культури та мистецтв. Пройшла шлях професійного росту 

від бібліотекаря до директора у бібліотеках різних відомств: 

бібліотекар Новопокровської середньої школи, бібліограф на-

уково-технічної бібліотеки, завідувачка медичної бібліотеки 

центральної районної лікарні, завідувачка бібліотеки техніку-

му, директор ЦБС бібліотек профспілок, заступник директора, з 

2003 р. – директор Дніпропетровської ОНМБ.

В цей період бібліотека набула найбільшого розвитку, посту-

пово перетворюючись з традиційної бібліотеки в бібліотеку гібридного типу, а з 

2018 р. – ДОНМБ вже повноцінний інформаційний центр з функціями традиційної 

бібліотеки. Бібліотека стрімко розвивалася, входячи у всесвітній інформаційний 

простір та розширюючи там свою присутність. Запровадила не тільки свій офіцій-

ний сайт, а і сайт власного журналу для фахівців практичної медицини BIBLIOTEKA, 

науково-інформаційний портал безперервного професійного розвитку лікарів 

OSVITA online. 

Завдяки наполегливості та авторитету Цаберябової І. М. у 2018 р. бібліотека отри-

мала нове приміщення.

Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека у 2012 р. стала перемож-

цем Всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року – 2012». 

За роки діяльності на посаді директора Цаберябова І. М. неодноразово відзнача-

лась Почесними грамотами МОЗ України (2007, 2012), Обласного відділу охорони здо-

ров’я (2008, 2010), Національної наукової медичної бібліотеки (2015, 2016).
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ЦИМБАЛ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 

нар. 08.08.1952 р.

директор Наукової бібліотеки 

Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

У 1986–1989 роках – заступник завідувача бібліотеки, у 

1989–1993 рр. – завідувач бібліотеки. Валентина Іванівна удо-

сконалила роботу бібліотеки: значно розширилась її площа, 

приміщення бібліотеки естетично оформилися, набули ошат-

ності з атмосферою затишку. Розширилась і структура обслу-

говування, яка періодично змінювалася відповідно до потреб 

навчального закладу. 

У даний час функціонують 5 абонементів і 10 читальних 

залів. Крім студентських, облаштовано читальну залу для про-

фесорсько-викладацького складу, зали наукової літератури з 

відкритим доступом, періодичних видань, рукописів та каталогів. Відкрито три 

електронні читальні зали з доступом до мережі Інтернет, у двох з яких користувачі 

можуть працювати у локальній бібліотечній мережі з повнотекстовою електронною 

навчальною літературою.

Відбулася комп’ютеризація бібліотеки. Створено локальну мережу на 47 портів. 

Наразі, в бібліотеці встановлено 96 комп’ютерів з доступом до мережі Інтернет, з 

яких 64 – для користувачів. 

Впроваджено автоматизацію бібліотечних процесів, яка проходила історичний 

шлях трансформації від аматорської програми місцевого науковця, франко-амери-

канської програми «Liber Media» — до професійної автоматизованої бібліотечно-ін-

формаційної системи «ІРБІС 64». На базі АБІС «ІРБІС 64» сформовано і поповнюється 

електронний каталог, доступний на сайті бібліотеки, запроваджено електронну кни-

говидачу. Здійснюється електронне списання книг, впроваджується електронний мо-

ніторинг книгозабезпеченості та різні форми дистанційного обслуговування. Створе-

но сайт бібліотеки та його англомовна версія, де розміщується інформація, корисна 

для навчання, наукової діяльності, професійного й особистісного розвитку читачів. 

Користувачам надаються послуги з використанням сучасних засобів віддаленого 

зв’язку через електронні сервіси: «Віртуальна довідка», «Визначення індексу УДК та 

авторського знака для документів», «Перевірка документів на наявність плагіату», 

«Електронний міжбібліотечний абонемент», «Оформлення та перевірка бібліогра-

фії й вебліографії», «Комплектування фонду», «Допомога науковцю в наукометрії», 

«Оформлення та перевірка бібліографії й вебліографії».

Для професорсько-викладацького складу й студентів щорічно проводяться до 40 

інформаційно-освітніх та культурно-просвітницьких заходів. 

Організовано роботу бібліотеки щодо представлення наукових досягнень вишу в 

міжнародному науковому просторі, зокрема, наукометричних базах даних, платфор-

мах наукових періодичних видань. Оновлено програмну платформу цифрового репо-

зиторію «Інтелектуальні фонди БДМУ» і продовжується його наповнення. 

На базі бібліотеки успішно проведено дві міжнародні науково-практичні конференції: 

«Медичні бібліотеки як соціальні інформаційні бази медичної науки та охорони здоров’я» 
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(2008) й «Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій» (2015). Реа-

лізується інноваційний бібліотечний проєкт з університетознавства «Буковинський дер-

жавний медичний університет: історична бібліоретроспектива у е-форматі».

Статті директора бібліотеки публікуються у періодичних виданнях, у тому числі 

фаховому бібліотечному журналі.

Спільно з співробітниками бібліотеки Цимбал В. І. здійснює історико-бібліогра-

фічні дослідження у галузі медичної освіти та науки. Видано біобібліографічні по-

кажчики «Засновники кафедр — корифеї науки БДМУ» (2015) і «Життя, присвячене 

медицині. Пам’ятаймо…» (2019). 

У 2008 р. видано філософсько-психологічне есе автора Цимбал В. І. «Моє життя 

– бібліотека» у серії «Славні імена української медичної книги і медичні бібліотеки 

України в особах, документах, бібліографії». 

Нагороджена Подякою Міністра охорони здоров’я України, Почесною грамотою 

Чернівецької обласної державної адміністрації, неодноразово нагороджувалась По-

чесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, занесена до Книги По-

шани університету.

ЧЕРНЕНКО НІНА БОНІФАЦІЇВНА 

(29.07.1930, м. Новоузинськ, Саратовська область, РФ – 2019, м. Київ)

завідувач сектору науково-методичного відділу 

Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України, 1978–1996 (нині – ННМБУ)

У 1952 р. закінчила Харківський бібліотечний інститут. Працю-

вала на різних посадах в бібліотеках Києва, Житомира, Москви. 

З 1978 по 1996 рр. – завідувач сектору з обслуговування біблі-

отек лікувально-профілактичних установ та медичних училищ 

Києва і області науково-методичного відділу Республіканської 

наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР. Здійснювала методичний 

супровід бібліотек вказаних категорій. Проводила наради, семі-

нари, практикуми з основ бібліотечної діяльності. Здійснювала 

виїзди з метою надання методичної і практичної допомоги з ор-

ганізації роботи бібліотек, комплектування, обліку й зберігання 

фондів. Виходила з пропозиціями до керівництва лікувальних установ щодо поліп-

шення умов розміщення бібліотек та комплектування фондів. Готувала доповіді і 

виступала з ними на нарадах, конференціях, брала участь у підготовці методичних 

матеріалів.

Нагороджена медаллю «Ветеран праці».
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ЧЕРНІЙЧУК ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА 

нар. 05.01.1937 р. у с. Подвіслово Ряжского району Рязанської області, РФ

завідувач довідково-реферативного відділу, 

відділу перекладів іноземної літератури 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1986–2010

У 1951 р. закінчила Поплевінську семирічну школу і в тому 

ж році вступила до Мічурінського педучилища, яке закінчила в 

1955 р. В 1957 р. вступила до Московського державного інституту 

культури, потім у зв’язку з одруженням та переїздом в Україну, 

перевелася до Харківського інституту культури, який закінчила 

в 1965 р. З січня 1986 р. почала працювати в Республіканській 

науковій медичній бібліотеці МОЗ УРСР (нині – ННМБУ)на посаді 

старшого бібліотекаря науково-методичного відділу. Проявивши 

великі організаторські та ділові здібності, вже в серпні 1986 року 

обійняла посаду завідувача довідково-реферативного відділу. 

З 01.01.1992 р. по 30.09.2010 р. очолювала відділ перекладів іноземної літера-

тури. На цій посаді проявила активну життєву позицію, систематично працювала 

над підвищенням свого фахового та виробничого рівня, вивчила та здала екзамен 

на володіння німецькою мовою. Впровадила струнку систему перекладів іноземної 

літератури і зуміла організувати настільки високий фаховий рівень медичних пере-

кладів, що послугами відділу користувалась велика кількість іноземних фармаце-

втичних компаній.

ЧЕРНУХА НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

(17.09.1945, с. Григорівка, Ічнянський район, 

Чернігівська область – 27.01.2020, м. Київ)

завідувач відділу комплектування та наукової індексації іноземної літератури 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1997–2018

У 1967 році закінчила Ніжинський державний педагогічний 

інститут імені М. В. Гоголя за спеціальністю вчитель англій-

ської мови. Трудову діяльність розпочала у 1967 р. вчителем 

англійської мови у с. Велика Корениха Миколаївської області, 

де працювала до 1972 р. З 1972 по 1982 роки займалася педа-

гогічною діяльністю, працювала на різних посадах у школах та 

санаторіях. 

З 1982 по 1984 рр. – працювала старшим бібліотекарем у від-

ділі депозитарного зберігання Республіканської наукової медич-

ної бібліотеки МОЗ УРСР. 

У 1984–1989 рр. проживала у Німеччині. У вересні 1989 р. знову повернулася 

до бібліотеки спочатку старшим бібліотекарем довідково-реферативного відділу, з 

1994 р. переведена головним бібліотекарем у відділ комплектування та наукової 

індексації іноземної літератури, з 1997 по 2018 рр. працювала завідувачем цього 

ж відділу. 
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ЧЕРНЯВСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

нар. 20.12.1937 р. у м. Яготин Київської області

завідувач відділу пропаганди нових надходжень

Державної наукової медичної бібліотеки України, 1978–1997 (нині – ННМБУ)

У 1955–1957 рр. навчалась у Київському технікумі культурно-

освітніх працівників. 

Свою трудову діяльність розпочала у Яготинській районній 

бібліотеці для дітей та юнацтва на посаді бібліотекаря. З 1958 

до 1962 років навчалась у Харківському державному інституті 

культури. В Республіканській науковій медичній бібліотеці МОЗ 

УРСР (нині – ННМБУ) розпочала працювати з 1962 р. у відділі 

книгозберігання на посаді бібліотекаря. У 1964 р. призначена 

завідувачем відділу книгосховища, де працювала до квітня 1970 

року. Два роки, з 1970 по 1972, працювала головним бібліогра-

фом Державної республіканської бібліотеки для дітей. У 1972 році повернулась в 

РНМБ МОЗ УРСР на посаду головного бібліотекаря редакційно-видавничого відділу. 

З 1974 по 1975 роки завідувала сектором науково-технічної інформації ПКТБ УТОС.

У 1975–1978 рр. – головний бібліотекар відділу обслуговування РНМБ МОЗ 

УРСР. З 01.01.1978 р. призначена на посаду завідувача відділу пропаганди нових 

надходжень, створеного на базі сектору нових надходжень відділу обслуговування 

(нині – відділ соціокультурної діяльності). 

За роки завідування відділом Чернявською В. О. розроблені всі документи, що 

регламентують роботу відділу і кожного працівника. Складено плани роботи, в 

яких чітко визначено основні завдання і напрями роботи. Визначено ефективні ме-

тоди проведення комплексних заходів, декади іноземних книг, тематичних вечо-

Високий загальноосвітній рівень, знання англійської та німецької мов допомагало 

Ніні Олександрівні розширювати та зміцнювати зв’язки з партнерами з міжнародно-

го книгообміну, залучати до співпраці благодійні фонди та спонсорські організації 

в Україні та за кордоном, серед яких Journal Donation Project, фонд «Сейбр-Світло». 

Створюючи позитивний імідж бібліотеки на міжнародному рівні, Чернуха Н. О. на-

давала інформацію про бібліотеку до Всесвітнього путівника по бібліотеках «World 

Guide to Libraries» та до європейського видання «The Europa World of Learning». 

Має друковані праці в медичних та бібліотечних періодичних виданнях України.

Завдяки зусиллям Чернухи Н. О. з 2000 р. було відновлено співпрацю бібліотеки з 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Бібліотеку включено до реєстру органі-

зацій, які обов’язково отримують 2 назви періодичних видань і 6 назв серійних публі-

кацій ВООЗ з актуальних проблем медицини. 

У 2016 р. відділ комплектування та наукової індексації іноземної літератури пере-

йменовано у відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків. 

Чернуха Н. О. брала активну участь у створенні та відкритті у жовтні 2016 р. важ-

ливого структурного підрозділу відділу – Польської медичної бібліотеки. Має низку 

нагород: медаль «Ветеран праці» (2000), Почесна грамота Міністерства охорони здо-

ров’я України (2014), Подяка Окружної лікарської палати у Варшаві (2016).
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ЧУМАК НЕЛЛІ МИКОЛАЇВНА 

нар. у 1951 р.

завідувач бібліотеки Київського туберкульозного інституту, 1978–2004

(нині – ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського

Національної академії медичних наук України», м. Київ)

Вищу бібліотечну освіту здобула заочно у Київському інститу-

ті культури ім. О. Є. Корнійчука. 

У 1968 р. розпочала трудову діяльність в науковій бібліотеці 

інституту на посаді бібліотекаря. У 1978 р. її призначено завіду-

вачем бібліотеки. 

З приходом на цю посаду молодого, всебічно освіченого фахів-

ця, в бібліотеці розпочався розквіт: закуповувалися великі партії 

фахової літератури, передплачувалося багато періодичних ви-

дань, створено «Бібліотечну раду», до складу якої входили найав-

торитетніші співробітники інституту. Професіонал високого рівня 

Чумак Н. М. навчила і виховала багато спеціалістів бібліотечної справи, є достойним 

зразком відповідальності і порядності в колективі. 

Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами та подяками.

ЧУРАКОВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 

(06.09.1904–29.01.1973)

головний бібліотекар 

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 

1956–1973 (нині – ННМБУ)

У 1906 р. виїхав з батьками до Канади. В 1920 р. у м. Монреаль закінчив Міське 

училище англійською мовою. В 1921 р. повернувся на рідну землю батька до Біло-

руської РСР.

У 1937 р. закінчив історичний факультет педагогічного інституту ім. М. Горького у 

Мінську. У 1938 р. переїхав до Києва, де до червня 1941 р. працював викладачем анг-

лійської мови в с/ш №43. У 1945–1946 та 1947–1955 роках викладав англійську мову в 

спеціалізованій школі ВВС. У 1946–1947 роках організував та працював завучем шко-

ли-інтернату з англійською мовою навчання. 

З березня 1956 року працював у Республіканській науковій медичній бібліотеці 

на посаді старшого бібліотекаря. У листопаді 1957 р. призначений головним бібліоте-

карем і відповідав за комплектування іноземною літературою, де працював до самої 

смерті у 1973 р.

рів, відзначення історичних пам’ятних подій і календарних дат з життя видатних 

вчених-медиків України. З року в рік впроваджувались нові форми роботи відділу, 

що вимагало розробки нових документів, які їх регламентували.

Має ряд нагород: медалі «Ветеран труда», «В память 1500-летия Киева»; значок 

«Отличник здравоохранения», «За отличную работу». Неодноразово нагороджува-

лась почесними грамотами.
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ШАДРІНА НІНЕЛЬ ОЛЕКСАНДРІВНА 

(14.01.1941, Курська область, РФ – 19.02.2018, м. Київ)

завідувач відділу наукової індексації літератури 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 1975–2015

Освіту здобула у Київському філіалі Харківського державного 

бібліотечного інституту у 1964 р. 

У 1958 р. розпочала трудову діяльність у Республіканській на-

уковій медичній бібліотеці (нині – ННМБУ). 

Більше сорока років очолювала відділ наукової індексації лі-

тератури, була фахівцем високої кваліфікації в галузі індексації 

документів та організації каталогів. 

Під її керівництвом розроблені технологічні матеріали з ор-

ганізації довідково-пошукового апарату. Очолювала Раду з ката-

логізації ННМБУ, була членом ради з питань каталогізації при 

Книжковій палаті України. 

Брала активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. 

Коло наукових інтересів Шадріної Н. О.: інформаційно-пошукова мова, бібліотечні 

каталоги, комп’ютеризація бібліотечних процесів. 

Більше 20-ти років працювала позаштатним викладачем у Київському національно-

му університеті культури і мистецтв. Багато років була беззмінним головою профспіл-

кової організації бібліотеки. 

Має публікації. Відзначена нагородами «Отличник здравоохранения» та «Знак по-

шани».

ШАКУН НІНА ВАСИЛІВНА 

нар. 05.02.1941 р. в с. Грабове Ічнянського району Чернігівської області

бібліотекар-бібліограф 

Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки, 1986–1996

Закінчила Ніжинське культурно-освітнє училище, Ніжин-

ський педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя, філолог. Як дру-

жині військового довелося поїздити по всьому Радянському 

Союзу, останні 10 років, до 55-річчя, працювала в Чернігівській 

обласній науковій медичній бібліотеці. 

Талант поетеси розкрився саме в стінах Чернігівської облас-

ної наукової медичної бібліотеки. Тут написано вірші патріо-

тичного, громадського звучання, які увійшли в збірку поезій 

«Не розлюблю…» (2008). 

На слова її віршів писали музику відомі композитори: Мико-

ла Збарадський, Анатолій Карпенко. 

Пісня «Моя Україна» була в репертуарі народного артиста України Дмитра 

Гнатюка, зараз, вона в репертуарі заслуженої артистки України Жанни Боднарук, 

Черкаського народного хору.
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ШАРНОПІЛЬСЬКА ВАЛЕНТИНА ЮЗЕФІВНА 

нар. 26.10.1960 р. у м. Малин Житомирської області

завідувач бібліотеки Житомирського медичного інституту

За освітою – педагог. У 1983 році закінчила Житомирський 

державний педагогічний інститут ім. Івана Франка, спеціаль-

ність «Російська мова і література». 25 років працювала вчите-

лем у школах м. Житомир. 

У 2009 р. прийнята на посаду бібліотекаря Житомирського 

інституту медсестринства, а через 3 роки призначена завідува-

чем бібліотеки.

Під керівництвом Валентини Юзефівни розпочався новий 

етап на шляху розбудови бібліотеки інституту: встановлено су-

часну обчислювальну техніку, введено в дію автоматизовану ін-

формаційну бібліотечну систему. 

З її ініціативи зроблено важливі кроки до інтеграції бібліотеки в інформаційне 

суспільство. Застосовуючи цифрові технології, відбувається формування власних ре-

сурсів. 

Бібліотека бере участь у створенні єдиного всеукраїнського інформаційного про-

стору – формування спільного електронного інформаційного ресурсу «Зведеного ка-

талогу медичних бібліотек України». За останні роки модернізується зміст бібліогра-

фічної діяльності книгозбірні, введено посаду бібліографа. Започатковано роботу з 

науковими платформами Scopus та Web of Science.

Шарнопільська В. Ю. не лише впроваджує інновації, але й часто продукує їх сама. 

Особливо актуальними є питання медіаграмотності з позицій бібліотечно-інформацій-

ної діяльності. Вагома організаційна та керівна роль Валентини Юзефівни в укладанні 

наукових збірників, бібліографічних покажчиків. Вона є автором, укладачем низки ме-

тодичних матеріалів, бібліографічних покажчиків, публікацій з питань медіаграмотно-

сті, медіа технологій. 

Її плідну працю, професіоналізм, надзвичайну відповідальність відзначено Почес-

ними грамотами Житомирської обласної державної адміністрації (2017) та Житомир-

ського медичного інституту (2015).

Пісню «Я Україна» співала народна артистка України Раїса Кириченко:

Я – Україна –

Земля із печалі та болю…

Птаха у небі,

Що довго чекала на волю,

Я – зранений край,

Що сонця збирає краплини,-

Цілюща криниця – 

Спів у саду солов’їний.

Я – Україна…

Я – Україна.
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ШИЛО (ВІННИЧЕНКО) ОЛЕНА АНДРІЇВНА 

(10.10.1938, с. Чабанівка, Празький район, Кіровоградська область – ?)

директор Наукової бібліотеки Запорізького державного 

медичного університету, 1962–2009

У 1962 р. закінчила Харківський державний бібліотечний ін-

ститут. Свою трудову діяльність розпочала у 1956 р., коли після 

обласних бібліотечних курсів, була направлена на роботу завід-

увачкою сільської бібліотеки у с. Лукашеве Верхньохортицького 

району Запорізької області. З квітня 1956 по березень 1962 рр. 

працювала бібліотекарем, а невдовзі, завідувала читальною за-

лою Верхньохортицької районної бібліотеки.

У 1959 р. фармацевтичний інститут переведено з Одеси до 

Запоріжжя, (у 1968 році фармацевтичний інститут переймено-

вано у Запорізький медичний інститут). Бібліотеку інституту 

у 1962 р. очолила Олена Андріївна. Завдяки її досвідченості та організаторським 

здібностям, з бібліотеки з невеликим книжковим фондом, було створено практично 

нову – з більш, ніж півмільйонним фондом. За її ініціативи значна кількість співро-

бітників бібліотеки отримала вищу спеціальну освіту та присвятили себе бібліотеч-

ній справі. Під керівництвом Олени Андріївни наукова бібліотека, однією з перших 

серед бібліотек медичних університетів України, впровадила у свою роботу сучасні 

технології.

Неодноразово відзначалася Почесними грамотами, подяками ректора університе-

ту, Обласного відділу охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я України та ін. 

Нагороджена відзнакою «Отличник здравоохранения» та медаллю «Ветеран труда».

ШКАДІНОВА КАТЕРИНА КУЗЬМІВНА 

(1898 р., на Харківщині – ?)

директор Закарпатської обласної наукової медичної бібліотеки, 

01.04.1946–05.09.1946

Педіатр за фахом. У 1935 р. закінчила Перший Харківський 

медичний інститут. 

Працювала завідувачем дитячої консультації у м. Крама-

торськ, головним лікарем дитячої лікарні м. Суми, завідувачем 

Сумського обласного відділу охорони здоров’я, головним ліка-

рем Скадовського кістково-туберкульозного дитячого курорту. 

Під час війни не встигла евакуюватися, втратила докумен-

ти і партійний квиток. На фронті загинули чоловік, син, брат. 

Втративши сім’ю, вона мужньо продовжувала жити і працюва-

ти. У 1945 р. закінчила курси по судовій медицині і в грудні 

призначена обласним судмедекспертом Волинської області. 

В березні 1946 р. направлена на роботу в Закарпатську область, де розпочалось 

формування судово-медичної служби і Катерина Кузьмівна була призначена першим 

обласним судмедекспертом.
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З 01.04.1946 р. призначена директором новоствореної обласної наукової медич-

ної бібліотеки. Вона займала посаду всього 5 місяців, підписала лише 7 наказів, але 

нею розпочато життєдіяльність бібліотеки, створено її перший колектив, встанов-

лено зв’язки з медичними бібліотеками Радянського Союзу, сформовано перший чи-

тацький актив, фонд документів, розпочато ведення каталогів і картотек.

ШЛЯПНИКОВ АБРАМ ДМИТРОВИЧ 

(06.01.1932, м. Київ – ?)

завідувач відділу іноземної літератури 

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 

1988–1991 (нині – ННМБУ)

У 1955 р. закінчив Київський державний університет імені 

Т. Г. Шевченка за спеціальністю російсько–слов’янська філологія: 

філолог, вчитель російської мови і літератури середньої школи. 

Трудову діяльність розпочав у квітні 1956 р. бібліотекарем 

Республіканської наукової медичної бібліотеки (нині – ННМ-

БУ). У 1988–1991 рр. обіймав посаду завідувача відділу інозем-

ної літератури.

У своїй роботі особливої уваги надавав питанням вдоскона-

лення довідково-пошукового апарату бібліотеки шляхом орга-

нізації праці на основі досягнень науки і передового досвіду, 

зокрема, розробив Інструкцію з методики аналізу документного потоку (Рейтер-кар-

тотека книг) і запровадив новий спосіб реєстрації та аналізу нових надходжень, роз-

робив Інструкцію зі створення алфавітно-предметного покажчика до систематичного 

каталогу іноземних книг.

Вільно володів польською та англійською мовами, займався науковим перекла-

дом та каталогізацією іноземної медичної літератури, створенням робочих словників 

нової медичної термінології. Велику увагу приділяв дослідженню книжок XVI–XVII 

століть, виданими латинською мовою.

З ініціативи Шляпникова А. Д. відділ започаткував видання тематичних анотова-

них покажчиків літератури.

Нагороди: значок «Відміннику охорони здоров’я» (1980), медаль «В пам’ять 

1500-річчя Києва» (1983), медаль «Ветеран праці» (1985).
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ШПУКАЛ ЛЕСЯ ІВАНІВНА 

(14.10.1962, с. Андрушки, Попільнянський район, 

Житомирська область – 05.10.2014, м. Вінниця)

директор Наукової бібліотеки Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова, 2003–2014

У 1984 р. закінчила Київський державний інститут культури 

ім. О. Є. Корнійчука. Розпочала трудову діяльність у Вінницькій 

обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва 

(1984–1995). 

Міцні й глибокі теоретичні знання тісно переплелися з креа-

тивними поглядами на організацію форм і методів роботи. Саме 

за таке поєднання знань і вмінь керівництво довірило їй очолити 

методичну службу бібліотеки. За 1,5 роки на цій посаді вона от-

римала високу оцінку в колективі та вдячність від колег бібліо-

тек Вінницької області. Надалі професійний шлях Шпукал Л. І. 

продовжився в бібліотеці Вінницького національного медичного університету імені 

М. І. Пирогова. Набутий досвід вона активно впроваджувала на посаді заступника 

директора протягом 1995–2003 рр. За цей час оволоділа специфікою роботи всіх ос-

новних відділів. Була ініціаторкою випуску інформаційного видання «Бібліокур’єр», 

який і сьогодні користується популярністю серед професорсько-викладацького скла-

ду університету. Творчу індивідуальність проявила в культурно-просвітницькій ро-

боті, ініціювала створення при бібліотеці двох любительських об’єднань: «Клуб лю-

бителів поезії», який згодом отримав назву «Літературна вежа» та «Клуб любителів 

художнього читання».

Критерієм поваги колективу до Лесі Іванівни за організаторські здібності та про-

фесійні знання стало її призначення 01.10.2003 р. на посаду директора бібліотеки. 

Вона активно продовжила час змін. Питання створення ефективної системи інфор-

маційного забезпечення університету склали головний зміст діяльності бібліотеки, 

тому методи управління були спрямовані на розширення використання нових ін-

формаційних технологій. Оновлення діяльності бібліотеки концентрувалося пере-

важно навколо змін, пов’язаних із доступом до знань, підвищенням якості інформа-

ційно-бібліографічного обслуговування та розширенням номенклатури бібліотечних 

послуг. Позитивні результати були отримані завдяки акцентуванню уваги на робо-

ті з акумуляції, обробки, постійного поширення наукових інформаційних ресурсів, 

загальнодоступної електронної інформації, впорядкування та формування колек-

цій електронних документів, створенні власних електронних бібліотечних ресурсів 

(бібліографічні та повнотекстові бази даних) медичної та фармацевтичної науки. 

Ефективній системі обслуговування читачів сприяє автоматизована книговида-

ча, до якої Шпукал Л. І. впевнено йшла протягом кількох років. Цьому передува-

ла велика копітка робота зі створення електронного каталогу, бази даних читачів, 

штрих-кодування фонду бібліотеки, забезпечення комп’ютерною технікою та ін. 

Вона піклувалася не лише про забезпечення студентів та викладачів комфортними 

умовами для самостійної роботи в бібліотеці, але й дбала про online користувача, 

ставши розробником дизайну та наповнення Webсторінки бібліотеки на сайті уні-
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верситету. Піднесенню на якісно новий рівень бібліотечно-інформаційної діяльно-

сті сприяла Міжрегіональна корпоративна система медичних бібліотек, ініціато-

ром та організатором створення якої була Шпукал Л. І., зумівши об’єднати навколо 

цієї ідеї шість бібліотек України. 

За її ініціативи протягом 5 років проводилося дослідження стосовно вибору, роз-

робки і послідовного здійснення інноваційної стратегії розвитку бібліотеки, яка 

знайшла своє відображення у науково-дослідній роботі «Створення інформаційно-

освітнього середовища університетської бібліотеки як складової системи безперерв-

ної додипломної та післядипломної медичної освіти».

Гідну позицію в університеті бібліотека займала завдяки вмілій координації своєї 

діяльності з науковими структурами університету. Як член Вченої ради університе-

ту, Шпукал Л. І. виносила на її розгляд ключові проблеми та досягнення бібліотеки і 

завдяки своєму авторитету завжди отримувала розуміння та підтримку. Багато знань 

здобула та вклала в будівництво нового приміщення бібліотеки.

Діяльність бібліотеки Леся Іванівна широко представляла на Всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях, де ділилася своїми досягненнями 

та черпала все нові можливості із досвіду колег. Їй належить близько сотні висту-

пів різноманітного напрямку. Постійний пошук та впровадження інновацій дав свої 

результати. Шпукал Л. І. була членом Науково-методичної бібліотечної комісії МОН 

України, членом Української бібліотечної асоціації, віце-президентом громадського 

об’єднання «Асоціація бібліотек Вінниччини», головою обласного методичного об’єд-

нання бібліотек ВНЗ м. Вінниці. 

За активну діяльність Шпукал Л. І. двічі нагороджена Почесною грамотою Мініс-

терства охорони здоров’я України «За вагомий особистий внесок у розвиток охорони 

здоров’я та високий професіоналізм», Почесною грамотою Ректорату Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова «За багаторічну сумлін-

ну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію та у зв’язку з Днем ме-

дичного працівника та Днем Університету», удостоєна Подяки Міністерства охорони 

здоров’я України «За вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сум-

лінну працю».

Попри професійні здобутки Лесі Іванівні були притаманні властивості людяності 

й доброти, які завжди відчували колеги та друзі. Її життєвий шлях заслуговує поваги, 

але обірвався на 52-му році життя. Багато власних ідей Лесі Іванівні так і не судилося 

втілити в життя.
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ШТУРМА НІНА МИКОЛАЇВНА 

нар. 27.07.1951 р. в с. Велика Стариця Бориспільського району Київської області

головний бібліотекар відділу депозитарного зберігання наукової літератури 

та книгообміну Національної наукової медичної бібліотеки України

Працює в бібліотеці понад 40 років. У 1966–1969 рр. навчала-

ся у Київському культурно-освітньому училищі. 

У 1975 році закінчила Київський державний інститут куль-

тури ім. О. А. Корнійчука за спеціальністю бібліотекар-бібліо-

граф вищої категорії. Навчалась на дворічних державних кур-

сах німецької мови.

З 01.08.1969 р. працює в Республіканській науковій медичній 

бібліотеці МОЗ УРСР (нині – ННМБУ) на різних посадах: старший 

бібліотекар, завідувач сектору відділу обслуговування читачів. 

З 18.10.1990 р. працює головним бібліотекарем у відділі депози-

тарного зберігання наукової літератури та книгообміну. 

Діяльність Штурми Н. М. спрямована на своєчасне та якісне обслуговування 

користувачів та абонентів, організацію, збереження, використання та пропаган-

ду депозитарного фонду. Знання літератури з основних досягнень медичної нау-

ки допомагає якісно виконувати усні довідки для користувачів та абонентів. Вона 

контролює надходження літератури в депозитарний фонд. Особливу увагу приділяє 

приватним колекціям, які надходять в дар від вчених-медиків України. Створює 

паспорти, оформлює «Папки–Досьє» на колекціонерів. 

В 90-і роки ХХ ст. Штурмою Н. М. були розроблені та створені Паспорти на кни-

госховища відділу. Має публікації у фаховій пресі.

Штурма Н. М. внесла значний вклад в організацію, збереження та розвиток фонду 

депозитарного зберігання бібліотеки. Має нагороди: медаль «У пам’ять 1500-річчя 

Києва», нагрудний знак «Ветеран праці», Почесну грамоту Міністерства охорони здо-

ров’я України. 
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ЩЕПІНОВА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА 

нар. 20.06.1939 р. в м. Харків

директор бібліотеки Національного фармацевтичного університету, 

м. Харків, 1970–2004

У 1965 р. після закінчення Харківського інституту культури 

прийнята на посаду бібліотекаря до бібліотеки Харківського фар-

мацевтичного інституту (НФаУ), в стінах якої пройшла її трудова 

діяльність. 47 років свого життя Вікторія Миколаївна присвятила 

служінню бібліотеці, з них 35 років була її керівником. У 1970 р. 

вона очолила бібліотеку з фондом 89000 примірників і штатом 

в 5 чоловік, і за роки роботи директором заклала основи інфра-

структури сучасної бібліотеки і зіграла велику роль у формуванні 

професійного колективу. За її ініціативи з 1971 р. бібліотека випу-

скає бібліографічний покажчик «Бібліографія друкованих праць і 

авторських свідоцтв співробітників Харківського державного фармацевтичного інсти-

туту» та започатковує серію «Вчені фармації». У 1997 р. та 1999 р. від Міжнародного 

фонду «Відродження» та Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт) бібліотека отри-

мала 2 гранти – на передплату валютних журналів та на придбання необхідної комп’ю-

терної техніки. Це дало можливість бути в числі перших вузівських бібліотек м. Харко-

ва, що впровадили в роботу АБІС. З 2004 по 2012 рр. Вікторія Миколаївна, обіймаючи 

посаду головного методиста Наукової бібліотеки НФаУ, передавала свій професійний 

досвід колективу та дбала про надання якісних послуг користувачам.

Сумлінна праця Вікторії Миколаївни і вагомий внесок в розвиток бібліотечної 

справи відзначено значком «Відмінник охорони здоров’я» МОЗ (1981), 23 відзнаками 

та нагородами органів місцевої влади, дипломом обласного конкурсу «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» в номінації «Директор вузівської бібліотеки» (2002).

ЩЕРБАК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 

нар. у 1940 р. в с. Ольшаниця Рокитнянського району Київскої області

завідувач сектору підготовки інформаційних матеріалів 

відділу довідково-інформаційної роботи 

Державної наукової медичної бібліотеки України, 1983–1995 (нині – ННМБУ)

Людмила Іванівна Щербак пропрацювала у бібліотеці біль-

ше 40 років. У 1971 р. закінчила Київський державний інститут 

культури за спеціальністю бібліотекознавство і бібліографія. 

З 1970 р. розпочала трудову діяльність в Республіканській нау-

ковій медичній бібліотеці МОЗ УРСР (нині – ННМБУ). Працювала 

бібліотекарем, редактором, завідувачем сектору підготовки ін-

формаційних матеріалів відділу довідково-інформаційної робо-

ти. Займалася складанням анотованих рекомендаційних покаж-

чиків вітчизняних та іноземних книг з медичних спеціальностей. 

Діяльність Щербак Л. І. неодноразово відзначалась почесними 

грамотами. Має відзнаку «Відмінник охорони здоров’я». Звільнилась у 2012 р.
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ЮРЧЕНКО ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

нар. 12.06.1940 р. у м. Кремінне Луганської області

директор Закарпатської обласної наукової медичної бібліотеки, 

м. Ужгород, 1988–2010

Після закінчення Харківського державного інституту культу-

ри в 1964 р. за направленням Міністерства культури приїхала на 

Закарпаття. 

Понад 11 років працювала на посадах методиста та заступ-

ника директора з наукової роботи Закарпатської обласної біблі-

отеки для дітей ім. Д. Вакарова (1964–1975). Підготувала кілька 

десятків методичних матеріалів для керівників дитячого читан-

ня, бібліографічні видання. Публікувалася в республіканській і 

обласній пресі. 

З 1975 р. була на партійній роботі в Закарпатському обкомі 

КПУ обіймала посаду інструктора відділу пропаганди та агітації. Багато часу при-

діляла підтримці закладів культури області, узагальненню і висвітленню їх діяль-

ності. 

У 1988 р. Валерія Олександрівна повертається до практичної бібліотечної роботи. 

Її призначено керівником Закарпатської обласної наукової медичної бібліотеки, яку 

вона очолювала 22 роки, спочатку на посаді директора ЗОНМБ (1988–2000), а після 

реорганізації бібліотеки – завідувачем медичної бібліотеки Закарпатського обласно-

го медичного інформаційно-аналітичного центру (2001–2010). 

Була членом редколегії газети «Медичний вісник», де вела постійну рубрику 

«Читальний зал». Брала участь в міжнародних конференціях бібліотечної тема-

тики. Була головою обласного осередку Української бібліотечної асоціації. Автор 

методичного посібника «Закарпатські письменники – дітям», трьох поетичних збі-

рок, біля 70 публікацій з питань культури, бібліотечної справи, етики. Займається 

живописом, у 2000 р. в Ужгороді відбулася персональна виставка її художніх робіт. 

За особистий внесок у розвиток бібліотечної справи, пропаганду книги нагоро-

джена Почесними грамотами Міністерств культури та охорони здоров’я, Спілки пись-

менників та журналістів України, почесними грамотами Закарпатської облдержадмі-

ністрації. 
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ЮРЧИШИНА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА 

нар. 14.11.1961 р. у с. Уладівка Літинського району Вінницької області

завідувач сектору краєзнавчих видань бібліотеки 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

краєзнавець, руданськознавець, дипломант Всеукраїнської літературно-мистецької 

премії імені Степана Руданського (2015)

Закінчила філологічний факультет Житомирського державно-

го педагогічного інституту ім. Івана Франка (1988), факультет 

бібліографічно-інформаційних систем Київського державного 

інституту культури імені О. Є. Корнійчука за фахом «Бібліотеко-

знавство та бібліографія» (1995), здобувши диплом з відзнакою. 

Працювала вчителем Уладівської середньої школи, бібліо-

текарем Калинівської центральної районної бібліотеки, про-

відним бібліографом-краєзнавцем Калинівської центральної 

бібліотечної системи. Упродовж 2010–2018 рр. – головний 

бібліотекар, з 2018 р. – завідувач сектору краєзнавчих видань 

бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 

Збирала матеріали до видання тому «Звід пам’яток історії і культури Вінницької 

області» про Калинівський район, очолювала районну робочу групу по збору мате-

ріалів до видання тому «Книга Пам’яті України (Вінницька область)». 

Автор ряду статей до «Енциклопедії сучасної України» та видання «Реабіліто-

вані історією. Вінницька область». Автор понад 200 краєзнавчих розвідок, статей, 

доповідей (у т. ч. близько 80 про С. Руданського та його рід) у збірках, альмана-

хах, періодичних виданнях, матеріалах Міжнародних науково-практичних і науко-

во-краєзнавчих конференцій. Автор та співавтор низки біобібліографічних покаж-

чиків та нарисів з історії Вінницького національного медичного університету та 

його професорів, видатних лікарів Вінниччини. Автор проєктів «Пам’ять універси-

тету», «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова». 

Започаткувала видання щорічних календарів знаменних і пам’ятних дат «Віннич-

чина медична» та «ВНМУ ім. М. І. Пирогова: ювілеї, події, дати», серію біобібліогра-

фічних покажчиків «Перші професори ВНМУ ім. М. І. Пирогова». Надала матеріали 

та консультативну допомогу дитячому письменнику з м. Феодосії Євгену Білоусову 

у створенні його книги «Степан Руданський – поет і лікар» (Тернопіль, 2008). Була 

консультантом історико-документального короткометражного фільму «Духовна єд-

ність поколінь. Родовід», присвяченого 185-й річниці від дня народження С. В. Рудан-

ського та історії його роду. Дипломант Всеукраїнської літературно-мистецької пре-

мії імені Степана Руданського (2015) за книгу (у співавторстві) «І я знов живий світ 

оглядую…» (Київ, 2014). 

Нагороджена нагрудним знаком «180 років Руданському С. В.», Почесними дипло-

мами, грамотами, подяками Спілки письменників України, Вінницької обласної дер-

жадміністрації та обласної Ради; управління культури Вінницької обласної держав-

ної адміністрації; Вінницького куреня гумористів ім. Степана Руданського, ректора 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, Асоціації 

бібліотек Вінниччини, ін.
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ЯКОВЛЄВА ЛАРА КОСТЯНТИНІВНА 

(1921, м. Гомель, Білоруська РСР – ?)

завідувач довідково-реферативного бюро 

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 

1957–1979 (нині – ННМБУ)

У 1927 р. сім’я переїхала до Маріуполя. Після закінчення се-

редньої школи, у 1939 році вступила до Київського державного 

університету ім. Т. Г. Шевченка, але у зв’язку з початком Ве-

ликої Вітчизняної війни перервала навчання в університеті та 

була евакуйована з сім’єю до Актюбінська (Казахстан). 

У 1956 р. закінчила повний курс Київського державного уні-

верситету ім. Т. Г. Шевченка і їй присвоєно кваліфікацію філо-

лога, викладача англійської мови. З 06.01.1957 р. працювала 

перекладачем англійської мови в Інституті удосконалення лі-

карів.

З 10.08.1957 р. прийнята на роботу у Республіканську наукову медичну бібліоте-

ку на посаду позаштатного перекладача. Саме тут вона проявила свої організатор-

ські здібності та створила довідково-реферативне бюро у бібліотеці. 

У 1958 р. зарахована до постійного штату довідково-реферативного бюро і очо-

лювала його до виходу на пенсію у 1979 р. Високоосвічена, культурна та вихована 

людина – користувалась великою повагою серед колег. 

У відділі на той час працювало 24 висококваліфікованих спеціалісти, які ви-

конували письмові та усні переклади, готували статті до рефератів, здійснювали 

централізований аналітичний розпис медичних матеріалів (з’їздів, конференцій, 

нарад, семінарів тощо), виготовляли мікрофільми та фотокопії, виконували довід-

ково-бібліографічні довідки. 

Яковлєва Л. К. постійно дбала про підвищення своєї кваліфікації, передавала 

свій професійний досвід молодим співробітникам. 

За сумлінну працю та високий професіоналізм неодноразово нагороджувалась 

Подяками та Почесними Грамотами МОЗ України. 
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ЯКОВЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 

(14.01.1945 – 06.02.1989, м. Київ)

завідувач сектору перекладів довідково-реферативного відділу 

Республіканської наукової медичної бібліотеки МОЗ УРСР, 

1979–1989 (нині – ННМБУ)

У 1963 р. закінчив середню школу №131 м. Києва. У 1963–

1968 роках навчався у Київському державному університеті 

імені Т. Г. Шевченка на факультеті іноземних мов, отримав спе-

ціальність перекладач-референт англійської мови. У 1968 р. за-

кінчив трирічні курси іноземних мов, відділення французької 

мови.

З 03.05.1978 р. Володимир Іванович розпочав працювати в 

Республіканській науковій медичній бібліотеці МОЗ УРСР на по-

саді старшого бібліотекаря відділу перекладів, згодом обіймав 

посаду завідувача сектору перекладів. Як сумлінний спеціа-

ліст-перекладач проявляв ініціативу до творчої роботи, був висококваліфікованим 

перекладачем, займався новими формами обліку, слідкував за виконанням письмо-

вих та усних перекладів. Також проводив активну роботу з позаштатними перекла-

дачами для покращення якості виконання перекладів для замовників.

Яковчук В. І. професійно здійснював синхронні переклади доповідей на Всесо-

юзних конференціях. Зокрема, у 1986 р. перекладено велику кількість матеріалів, 

пов’язаних з катастрофою на Чорнобильській АЕС. Здійснював синхронний пере-

клад доповідей Всесоюзної наукової конференції «Медичні аспекти аварії на Чорно-

бильській АЕС», яка проходила в м. Києві 11–13 травня 1988 р. і в якій брав участь 

американський вчений, спеціаліст в галузі радіаційної медицини Роберт Гейл. Він 

високо оцінив роботу Володимира Івановича на цій конференції і подарував бібліо-

теці свою книгу «Останнє попередження: спадщина Чорнобиля» з дарчим надписом 

«Моїм київським колегам–медикам, Лос-Анджелес, 13 червня, 1988 р.». 

Яковчук В. І. постійно займався редагуванням письмових перекладів та перекла-

дами медичних джерел з іноземних мов та навпаки.

Був креативною, творчо обдарованою людиною, брав активну участь у житті ко-

лективу бібліотеки, був політінформатором, членом спілки «Знання».

Нагороджений Подякою та Почесною Грамотою МОЗ УРСР у 1987 р.
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ЯРЕМЕНКО НАДІЯ ДМИТРІВНА 

нар. 16.03.1954 р. у с. Каменєво Лівенського району Орловської області, РФ

директор Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки

Дитинство і юність пройшли у Криму. Вступила до Київсько-

го державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука. Після 

його закінчення у 1976 р. прийшла працювати у Чернігівську 

обласну наукову медичну бібліотеку. Пройшла шлях професій-

ного росту від бібліотекаря до завідувача методичного відділу 

та директора. Протягом цих років впроваджувалися нові біблі-

отечні інновації та комп’ютерні технології. Бібліотека стрімко 

розвивалася, входячи у всесвітній інформаційний простір. Від-

крито вебсайт. Застаріла інформаційно-бібліотечна програма 

MARK замінена на сучасну міжнародну програму IRBIS. Кожен 

відділ має АРМ, покращена матеріально-технічна база бібліотеки. Якісне комплек-

тування є пріоритетним. 

З метою створення і використання медичних інформаційних ресурсів і най-

більш повного оперативного задоволення потреб користувачів, у 2007 р. бібліотека 

увійшла до Міжрегіональної корпоративної системи медичних бібліотек України з 

предметизації медичних періодичних видань, а у 2016 р. об’єдналась з корпорацією 

на базі Національної наукової медичної бібліотеки України (ННМБУ). Ведеться нау-

кова робота з питань медичного краєзнавства. 

У 2009 році ННМБУ за участі Чернігівської ОНМБ було успішно проведено науко-

во-практичний семінар «Науково-краєзнавчий аспект в діяльності медичних бібліо-

тек України» на базі Чернігівської обласної лікарні.

Надія Дмитрівна є співавтором науково-бібліографічних ретро покажчиків «Охо-

рона здоров’я Чернігівщини» (1986–1995, 2006–2015), «Наукові праці лікарів і 

фармацевтичних працівників Чернігівської області» (1993–2002), автором збірок 

«Наші читачі – відомі лікарі Чернігівщини» (2008), двох видань «Відомі лікарі 

Чернігівщини» (2013, 2014), двох видань книги «Відданість», присвяченої пам’яті 

Матвія Матвійовича Дулі, який протягом 39 років (1957–1996) очолював бібліотеку.

У вересні 2018 р. Чернігівська обласна наукова медична бібліотека відзначила 

своє 85-річчя. За ці роки змінилось не одне покоління бібліотекарів, незмінним за-

лишилась лише атмосфера високої духовності, культури, інтелекту. В усі часи для 

бібліотекарів медичних бібліотек існувало єдине і головне кредо «Повне і оперативне 

інформування медичного працівника в ім’я здоров’я людини».

Нагороджена почесними Грамотами МОЗ України (2007), подяками і відзнаками 

ННМБУ (2013), Грамотами Управління культури Чернігівської області, Чернігівської 

обласної державної адміністрації, Обласного управління охорони здоров’я.
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ЯРЕМЧУК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА 

(нар. 1938 р., на Сумщині – 03.11.2003, м. Хмельницький)

директор Хмельницької обласної наукової медичної бібліотеки, 1969–2003,

заслужений працівник охорони здоров’я України

Закінчила філологічний факультет Чернівецького універси-

тету. Пізніше – Київський державний інститут культури. 

1 січня 1969 р. Ларису Михайлівну призначено на посаду 

директора Хмельницької ОНМБ. Високоінтелектуальна, осві-

чена людина, фахівець високого рівня, вона вміла визначити 

пріоритети і напрями бібліотечно-інформаційної діяльності. 

За її керівництва, вже у 1970 р. бібліотека отримала нове при-

міщення в будинку обласного Дому здоров’я, формувався штат 

бібліотеки. 

У 1971 р. створено відділ науково-медичної інформації, пізніше – відділи: нау-

ково-методичний, науково-бібліографічний, бібліотечної обробки літератури; сек-

тори: книгозберігання, нестаціонарного обслуговування читальної зали. Здійсне-

но переобладнання підвального приміщення бібліотеки, де розмістилась частина 

книжкового фонду. 

У Кам’янець-Подільську відкрито філію обласної наукової медичної бібліотеки. 

Налагоджено тісну співпрацю з Хмельницьким Центром науково–технічної інфор-

мації, видавалися інформаційні списки, покажчики, значна увага приділялася ме-

дичному краєзнавству. 

Ентузіазм і завзятість директора ОНМБ Яремчук Л. М. підняли бібліотечно-ін-

формаційне забезпечення медиків Хмельниччини на високий рівень. Рішенням 

Хмельницького обласного відділу охорони здоров’я, в 1979 р. бібліотеку віднесено 

до першої групи по оплаті праці. 

У 2002 р. на базі Хмельницької ОНМБ було проведено Міжнародну науково-прак-

тичну конференцію «Бібліотеки в інформаційному суспільстві: медична бібліогра-

фія – складова національної бібліографії України».

За високий професіоналізм, відданість своїй справі Яремчук Л. М. удостоєна зван-

ня «Заслужений працівник охорони здоров’я України». 

3 листопада 2003 року на 65 році Лариса Іванівна Яремчук пішла з життя.
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ЯЩЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА 

нар. 21.09.1939 р. в смт Варва Чернігівської області

бібліотекар відділу обслуговування та книгозберігання 

Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки

Після закінчення школи вступила до Київського технікуму 

культурно-освітніх працівників Міністерства культури УРСР. 

У 1959–1972 рр. працювала завідувачем Буянківської сіль-

ської бібліотеки Ріпкинського району Чернігівської області. Про-

тягом цього часу бібліотеці було присвоєно звання «Бібліотека 

відмінної роботи», на її базі відбувся семінар бібліотечних пра-

цівників Ріпкинського району. 

Олена Іванівна була учасником обласного з’їзду бібліотекарів 

Чернігівської області. Обрана народним засідателем Ріпкин-

ського суду, депутатом Вишнівської сільської ради. 

1972 року сім’я переїхала у Чернігів і вона одразу прийшла на посаду бібліоте-

каря у відділ обслуговування та книгозберігання Чернігівської ОНМБ. 

Олена Іванівна написала літопис села Буянки, за що отримала подяку від місце-

вої влади та жителів села. 

Жінка-унікум, жінка-енциклопедія, вона пам’ятає читачів трьох поколінь. Серед 

150-тисячного книжкового фонду могла миттєво знайти книгу будь-якої галузі, теми 

за тільки їй відомими прикметами: кольору, фразі, сторінці… Фахівцеві порекомен-

дувати, що йому варто почитати, а студенту, яку книгу завжди мати у себе під рукою. 

«Якщо я комусь не допомогла, то вважаю цей день прожитим марно» – вважає і 

зараз, перебуваючи на заслуженому відпочинку, Олена Іванівна Ященко.

Нагороджена Грамотою обласного управління культури «За досягнення висо-

ких показників в бібліотечній роботі», ювілейною медаллю «За доблестный труд».

У 1974 році їй присвоєно звання «Ударник коммунистического труда», а ще 

через два роки – «Переможець соціалістичного змагання». Учасниця організації 

«Громадська думка».

Нагороджувалась почесними грамотами Чернігівського обласного управління 

охорони здоров’я (1987, 1998, 2003, 2007, 2008, 2009), Подякою обласної держав-

ної адміністрації (1999). 
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ГАЛЕРЕЯ ПОДІЙ

Робочі будні та творчі зустрічі

фахівців медичних бібліотек України

Нарада завідувачів бібліотек 

науково-дослідних інститутів, 

м. Харків, 1978 р.

Федір Лукич Хмара з колегами.

Нарада директорів обласних наукових 

медичних бібліотек, м. Київ, 1974 р.
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м. Кіровоград, 1982 р.

м. Івано-Франківськ, 1987 р.

Республіканські школи передового досвіду
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Нарада керівників мережі медичних бібліотек,

м. Київ, початок 1990-х років

Учасники форуму

Виступ Ребекки Ларкін – представника 

Великої Британії

Семінар для керівників бібліотек 

науково-дослідних інститутів,

м. Київ, початок 2000-х років

Професійні наради

Міжнародна науково-практична конференція

«Інноваційні процеси в питаннях створення і використання 

бібліотечно-інформаційних ресурсів», 12–13 жовтня 2004 р., м. Харків
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Робочий момент пленарного засіданняУчасників конференції вітає генеральний 

директор ННМБУ Павленко Р. І.

Міжнародна науково-практична конференція 

«Медичні бібліотеки як соціальні інформаційні бази медичної науки 

та охорони здоров’я», 14–16 травня 2008 р., м. Чернівці

Святкове зібрання колективу ННМБУ

Урочистості з нагоди 75-річчя Національної наукової 

медичної бібліотеки України, м. Київ, 2005

Вітання від колег з Наукової бібліотеки Харківського 

національного медичного університету

Поважні гості урочистого зібранняУчасники науково-практичної конференції
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Професійна поїздка делегації працівників медичних бібліотек України 

до Республіки Білорусь у рамках науково-освітньої програми 

«Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів», 2008 р.

Прийом групи українських бібліотекарів 

в Посольстві України в Республіці Білорусь, 

м. Мінськ

Візит до Національної наукової бібліотеки Білорусі.

Зустріч з її директором, заслуженим діячем 

культури Республіки Білорусь, доктором пед. наук,

професором Мотульським Р. С.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь Ігор Дмитрович Ліховий 

приймає делегацію працівників медичних бібліотек України у Посольстві України в Республіці Білорусь
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На презентації книги «Від роду до народу» 

головного лікаря Чернігівської обласної дитячої 

лікарні, заслуженого лікаря України Карети О. П.

Зі зверненням до учасників семінару виступила 

генеральний директор ННМБУ Павленко Р. І.

 Головний лікар Чернігівської обласної лікарні, 

заслужений лікар України Романюк М.М.

з учасниками семінару

Науково-практичний семінар 

«Науково-краєзнавчий аспект 

у діяльності медичних 

бібліотек України» 

21–22 травня 2009 р., м. Чернігів

Міжнародна науково-практична 

конференція «Стан та перспективи 

розвитку cистеми науково-інформаційного 

забезпечення медичної галузі України», 

19–20 травня 2010 р., м. Одеса

Генеральний директор ННМБУ Павленко Р. І.

з директором Республіканської наукової медичної

бібліотеки Республіки Білорусь Сороко В. М.

Директор Державної наукової медичної бібліотеки

МОЗ Республіки Узбекистан Болкунова Ф. В. 

вручає пам’ятний сувенір Павленко Р. І.

Виступ директора бібліотеки Одеського 

національного медичного університету Гаріної Н.В.
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Вітання від директорів бібліотек Вінницького 

медичного університету Шпукал Л. І. та Вінницької

обласної медичної бібліотеки Берладин Г. В.

Шановні гості – керівники бібліотек мережі:

Козак І. М., Боровик О. Б., Сліпченко В. В.

Вітання від директора Черкаської обласної 

медичної бібліотеки Діхтярук Л. П. приймає 

генеральний директор ННМБУ Павленко Р. І.

Урочистості з нагоди 

80-річчя 

Національної наукової 

медичної бібліотеки України, 

м. Київ, 2010

Міжнародна науково-практична конференція 

«Бібліотечно-інформаційна інфраструктура 

медичної та фармацевтичної галузей 

України традиційний та інноваційний шляхи 

розвитку» 26–27 травня 2011 р., м. Харків

Вітальне слово ректора Національного 

фармацевтичного університету, член-кор. НАНУ, 

д. фарм. наук, д. хім. наук, професора Черних В. П.

Учасники конференції зацікавлено 

слухають доповідача

Пленарне засідання триває
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Міжнародна науково-практична 

конференція «Медичні бібліотеки України 

в сучасному світі науки, 

культури, освіти»

16–17 травня 2012 р., м. Полтава

Перед учасниками конференції виступає 

Народний аматорський колектив «Криниця» 

працівників бібліотеки ВДНЗ «УМСА», м. Полтава

Конференцію відкриває генеральний директор 

ННМБУ Павленко Р. І.

Учасники міжнародної науково-практичної 

конференції у Полтаві після насиченого 

трудового дня

Міжнародна науково-практична 

конференція «Співпраця та партнерство 

медичних бібліотек України в сучасному 

інформаційному просторі» 

15–16 травня 2013 р., м. Вінниця

Фото на згадку із зарубіжними колагами: 

Павленко Р. І., Сороко В. М. (Республіка Білорусь), 

Дрешер Ю. М. (Республіка Татарстан), Остапенко Т. А. 

Учасників форуму вітає директор Наукової

бібліотеки Вінницького національного медичного

університету ім. М. І. Пирогова Кравчук Н. М.

Спільне фото учасників 

наукового форуму
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Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Бібліотечні цінності в епоху

сучасних інформаційних технологій»

14–15 травня 2015 р., м. Чернівці

Урочистості з нагоди 

85-річчя 

Національної наукової 

медичної бібліотеки України, 

м. Київ, 2015

Перед відкриттям конференції директор Наукової

бібліотеки Буковинського ДМУ Цимбал В. І. 

радо вітає учасників форуму

Директор Чернівецької обласної наукової

медичної бібліотеки Кужильна О. П. 

дарує святковий коровай

Пленарне засідання Поважні гості

Конференцію відкриває генеральний директор 

ННМБУ Павленко Р. І.

Музичне вітання від народної артистки України

Світлани Мирводи
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Міжнародна науково-практична 

конференція «Місія медичних бібліотек 

в умовах реформування медичної галузі 

України» 19–20 травня 2016 р., 

м. Дніпропетровськ

Пленарне засідання відкриває 

заступник генерального директора ННМБУ 

Остапенко Т. А.

Секційне заняття проводить заступник 

генерального директора ННМБУ 

з інформаційних технологій Відьма А. В.

Урочисте відкриття конференції 

у Всеукраїнський день вишиванки

Міжнародна науково-практична 

конференція «Медичні бібліотеки 

як осередки збереження та популяризації 

історико-культурної національної пам’яті» 

18–19 травня 2017 р., м. Івано-Франківськ

Учасників форуму вітає проректор з наукової 

роботи Івано-Франківського національного 

медичного університету, доктор мед. наук, 

професор Вакалюк І. П.

В Навчально-практичному центрі 

«Анатомічна зала-музей «Анатомія людини»

Івано-Франківського національного 

медичного університету

Фото на згадку: Іванова І. Ш., Відьма А. В.,

Кшиштоф Круліковські, Остапенко Т. А., 

Кірішева О. М., Павленко Р. І., Татарин М. М.



ДО 90-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

187

Міжнародна науково-практична конференція 

«Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів»

17–18 травня 2018 р., м. Тернопіль

Проректор з наукової роботи Тернопільського НМУ

ім. І. Я. Горбачевського, заслужений діяч науки 

і техніки України, доктор біологічних наук, 

професор Кліщ І. М. дякує адміністрації ННМБУ 

за подароване видання «Бібліотека у намисті слова»

Перше пленарне засідання традиційно відбулося 

у Всеукраїнський день вишиванки

Напружена робота триває. 

Продовження пленарного засідання у читальній 

залі Тернопільського НМУ ім. І. Я. Горбачевського

Спільне фото учасників конференції 

в науковій бібліотеці Тернопільського НМУ 

ім. І. Я. Горбачевського

Генеральний директор ННМБУ Павленко Р. І. 

вручає Почесну грамоту директору 

Наукової бібліотеки Тернопільського 

національного медичного університету 

ім. І. Я. Горбачевського Проців О. Я.

Гість із Варшави Кшиштоф Круліковські 

з Аурелією Відьмою та Тетяною Остапенко
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Міжнародна науково-практична конференція «Медичні бібліотеки України 

в глобалізованому світі науки, освіти та культури», 16–17 травня 2019 р., м. Львів

Генеральний директор ННМБУ Відьма А. В. 

вручає пам’ятні відзнаки директору 

Наукової бібліотеки Львівського національного 

медичного університету 

ім. Данила Галицького Марті Надразі

Спільне фото учасників міжнародної конференції на добру пам’ять

Фото на згадку: Ірміна Утрата – директор Головної 

бібліотеки медичного університету (м. Варшава),

Тетяна Остапенко – заступник генерального 

директора ННМБУ, Ірина Пасько – професор 

Української військово-медичної академії (м. Київ),

Кшиштоф Круліковські – представник Асоціації 

Уяздовської лікарні (м. Варшава)
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Святкування ювілеїв обласних наукових

медичних бібліотек України

60-річний ювілей Житомирської обласної 

наукової медичної бібліотеки, 2005 р.

75-річчя Полтавської обласної наукової медичної бібліотеки, 2008 р.

65 років Херсонській обласній науковій 

медичній бібліотеці, 2010 р.
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Святкування Всеукраїнського дня бібліотек 30 вересня 

в Національній науковій медичній бібліотеці України

Учасники одного з перших професійних свят: Остапенко Т. А., Іващенко Р. С., Павленко Р. І., 

Шадріна Н. О., Зражевська Т. М., Телєгіна О. П., Костенко Д. І., Глобіна Т. О., 2005 р.

Флешмоб в ННМБУ за сприяння Української 

бібліотечної асоціації зі студентами КНУКіМ, 

2010 р.

Подарунок до свята – фотозона для відвідувачів

і працівників ННМБУ 

«Відчуй себе господарем книжкового палацу!»
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Хода на захист історичних будівель Києва в рамках акції 

«SOS! Знищують пам’ятку архітектури», організована родиною Терещенків, м. Київ, 2017

Від імені ННМБУ виступає вчений секретар 

Кірішева О. М.

Колектив Національної наукової медичної бібліотеки України – активний учасник 

громадського життя міста

Багатолюдне зібрання 

учасників акції
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Колектив Національної наукової медичної бібліотеки України

і в будні, і в свята разом

Перше святкування Дня української хустки,

7 грудня 2019 р.

Всеукраїнський день вишиванки, 

16 травня 2019 р.

Дружна бібліотечна родина ННМБУ,

2015 р.

Благодійна акція Мішеля Терещенка – поїздка 

у м. Глухів з колективом ННМБУ, 2008 р.

З любов’ю в серці


