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КАРАЗІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: КЛАСИКА, ЩО ВИПЕРЕДЖАЄ ЧАС



• Бібліотека Харківського університету розпочала діяльність 30 січня
1805р.

• На першому засіданні Ради університету було обрано першого
бібліотекаря університетської бібліотеки. 

• Фонд бібліотеки у 1805 році налічував 3219 книг.





• Фонд бібліотеки - 3 445 868 прим., у т. ч.:

• наукової літератури – 1 905 593; 

• навчальної –1 162 754;

• художньої –377 209;

• біля 800 000 видань зарубіжної літератури.

• Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Absotheque
UNICODE забезпечує комплексну автоматизацію бібліотеки. 

• Усі бібліотечні процеси автоматизовані.



Фонд книжкових пам’яток (85 тисяч 
видань) віднесено до наукового 
об’єкту, що становить національне 
надбання (Розпорядження Кабінету 
міністрів України № 650-р від 28 
серпня  2013 р. «Про віднесення 
наукових об’єктів до таких, що 
становлять національне надбання»).
У колекції зберігаються, у т. ч., рідкісні 
видання з медичної тематики.



Рукопис: Sztuka Poloznicza. – [XIX ст.] – 134  с.
Акушерське мистецтво.



Інкунабула: видання - перша половина XVст.- до 
1 січня 1501 р.

Johannes de Ketham (XV s.). Fasciculus medicinae / Ed. Petrus 
Andreas Morsianus. – Venezia: Johannes et Gregorius de 
Gregoriis, 15.X.1495. – 2°; [40] f., ill.

(Медичний збірник, що містить:  дослідження урини з її
акциденціями, трактат про флеботомію, про цирогію, про 
жіночу матку і безплідність. Також досить корисні поради
проти епідемій. 

Надруковано у Венеції братами Іоганном і Григорієм із
Грегоріанців у 1495 р.

Автор твору Йоганнес де Кетхем - німецький медик другої
половини XV століття, що жив в Італії наприкінці ХV століття.





Палеотип: видання (1 січня 1501-1 січня 1551рр.) 

• Schneeberger, Anton (1530–1581). Medicamentorum Facile 
Parabilium Adversus Omnis generis articulorum dolores enumeratio / 
ab Antonio Sneebergero, Tigurino, Heluetio conscripta, ac amplissimo
viro D. D. Petro Posnanitæ, Diui Sigismundi Augusti regis Sarmatiæ
sapientissimi & augustissimi protophysico <...> Item Ioannis Fernelii
Ambiani Consilium Pro Epileptico scriptum. – Francofurti: Apud
Andream Wechelum, 1581.– 8º ; p. 3–270. 

• (Препарати від болів в суглобах)







• Сьогодні бібліотечний фонд формується згідно з 
навчальними планами, програмами та тематикою 
наукових досліджень університету. 

• За замовленнями кафедр оновлюється фонд бібліотеки, 
надходять навчальні посібники (у т. ч. англійською 
мовою), наукова та сучасна українська література, 
електронні бази даних, як українські так і світові.  

• Згідно з інформаційними потребами університету 
здійснюється придбання  фахових періодичних видань.



Бібліотекою отримано:
За 10 років: 325 назв 11 842 примірників

За 5 років: 169 назв 8063 примірників

Серед них книги 
Видавництва університету: 
58 назв, 2114 примірників





• Центральна наукова бібліотека отримала  навчальну 
літературу видавництв Elsevier та Wolters Kluwer для 
забезпечення освітнього навчального та наукового  
процесу на медичному факультеті. 

• Серед книжок загальновідомі видання: Gray’s Anatomy, 
підручники та атласи з гістології: Atlas of Histology with 
Functional Correlations, A Text and Atlas: with Correlated 
Cell and Molecular Biology, підручники з медичної біохімії, 
гастроентерології, двотомник Nelson Textbook of Pediatrics  
і багато інших. 









Періодичні видання
№ 

п/п 
НАЗВА ПЕРІОДИЧНОГО ФАХОВОГОВИДАННЯ 

надходження за 

останні 5 років 

1 Актуальні проблеми сучасної медицини (on-line) 2018-2020 

2 Архів офтальмології України 2016-2020 

3 Безпека життєдіяльності 2016-2021 

4 Вісник Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна. Серія: Медицина (on-line) 2016-2021 

5 Гігієна населених місць 

 2014-2015, 

2017-2019 

6 Екологічний вісник 2016-2021 

7 Магістр медсестринства 2016-2020 

8 Медицина болю (Pain Medicine) 2016-2020 

9 Мікробіологічний журнал 2016-2021 

10 Мікробіологія і біотехнологія 2016-2020 

11 Охорона праці 2016-2021 

12 

Праці наукового товариства ім. Т. Шевченка. Медичні 

науки 
2015-2019 

13 Проблеми безперервної медичної освіти та науки 2016-2021 

14 Психіатрія, неврологія та медична психологія (on-line) 2016-2020 

15 Психологічне консультування і психотерапія (on-line) 2016-2020 

16 Східно-європейський неврологічний журнал 2015-2019 

17 Український кардіологічний журнал 2016-2021 

18 Український ревматологічний журнал 2016-2021 

19 Український реферативний журнал "Джерело". Серія: 

Медицина та медичні науки 2016-2021 

20 Український стоматологічний альманах 2018-2020 

21 Фізіологічний журнал 2016-2021 

22 Харківська хірургічна школа  2014-2016 

23 Хірургія України 2019-2021 

24 Цитология и генетика 2016-2021 
 



Фонд бібліотеки
поповнюється дарами 

Серед організацій – Фундація Анастасіуса Левентіса (Нікосія, Кіпр), 
Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича 
(Харків Україна), Інститут української мови НАН України (Київ, 
Україна), Національний музей Голодомору-геноциду (раніше до 
серпня 2019 р. Національний музей «Меморіал жертв 
Голодомору») (Київ, Україна), Інститут обдарованої дитини НАПН 
(Київ, Україна), Видавництво «Наукова Думка» (Київ, Україна), 
Видавництво Академперіодика (Київ, Україна), Харківська 
правозахисна група (Україна).



Розвивається електронна бібліотека, до складу якої входять: 

• Електронний каталог з посиланнями до повнотекстових 
документів; налічує 1 041 405 назв документів, понад 1 540 000 
примірників.

• Електронний архів (репозитарій) публікацій учених університету –
eKhNUIR; 

• Електронний архів eScriptorium з повнотекстовими ресурсами 
рідкісних і цінних видань; 

• Архів оцифрованих періодичних видань Karazin.Back2News, 

• Придбані світові БД у on-line доступі; 

• На території ЦНБ працює зона Wi-Fi.



• Електронні ресурси доступні 24 години на добу з будь-якого
місця, де є Інтернет. 

• Створені необхідні умови для ефективного обслуговування
користувачів,  функціонують 160 комп’ютерних пристроїв, у т. ч.:   
10 ноутбуків,  9 планшетів та 5 рідерів (електронних книжок).







eKhNUIR - Electronic Kharkiv National University Institutional 
Repository http://dspace.univer.kharkov.ua/



http://dspace.univer.kharkov.ua/handle
/123456789/1136/browse?type=title&
submit_browse=%D0%9D%D0%B0%D0
%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B
8%D0%B5





Під час весняного локдауну бібліотекою за короткий час було створено і розміщено
в архіві eScriptorium спеціальну колекцію «Боротьба з інфекційними хворобами»,
де представлено біля 200 документів про епідемії у Харкові та Україні у XIХ – початку
XX століть.



eScriptorium - архів рідкісних видань і рукописів для науки 
та освіти. Колекція рідкісних  видань з медицини.



Яків Опанасович Анфімов (1852-1930)

З 1894 до 1919 рр. очолював кафедру  псіхіатрії та нервових
хвороб медичного факультету Харківського університету



За кошти Міністерства освіти і 
науки України та додатково за 
спецкошти Каразінського
університету, було придбано
сучасний широкоформатний
планетарний сканер (модель 
Zeutschel OS 12000 A1).

Це була перша в Україні
настільна модель сканера 
формату А1. 



З 2018 року спільно з компанією «Цифрова країна» (м. Київ) створюється Електронний архів 

оцифрованих періодичних видань  Karazin.Back2News (http://karazin.back2news.org/). Він 

надає можливість повнотекстового пошуку. Розміщено 6 331 номери газети «Южный край», у 

тому числі 208 номерів ілюстрованого додатку до газети «Южный край» (усього  – 50 797 

сторінок). 



Всесвітня цифрова бібліотека почала своє існування 21 квітня 2009 року. 

ЦНБ стала  партнером Всесвітньої цифрової бібліотеки – WDL, ініційованої
Бібліотекою Конгресу США за сприяння ЮНЕСКО у 2012 р. 

У вересні 2020 року ЦНБ підтвердила партнерство.

З 2013 року – ЦНБ  партнер Європейської цифрової бібліотеки «Європеана» − 
загальноєвропейської віртуальної бібліотеки. 



ЦНБ – партнер Європейської цифрової бібліотеки «Europeana» 
www.europeana.eu
В Европеані також представлено  рідкісні видання з медицини з 
фондів ЦНБ.

http://www.europeana.eu/


Доступ до світових електронних ресурсів у 
2019-2021 рр.



Передплачено доступ до навчальної платформи USMLE (United States Medical 
Licensing Examination), яка є інструментом оцінки знань здобувачів вищої
медичної освіти. Студенти медичного факультету мають можливість готуватися
до  іспиту КРОК-1 та КРОК-2. За статистикою 2019-2020 року було проведено 15 
тисяч тестувань на комп’ютерах у бібліотеці. 



Повнотекстові та наукометричні бази даних
(ресурси доступні з усіх комп'ютерів університету, підключених до мережі Інтернет). 

Відповідно до Наказу МОН України  від  29 травня 2020 р № 721 було продовжено доступ до 
наукометричних баз SCOPUS і WEB OF SCIENCE для наукової університетської спільноти. 

Каразінський університет за рекомендацією експертної
Комісії МОН отримав також доступ до SciVal. 

• WEB OF SCIENCE компанії Clarivate Analytics - найвідоміша 
наукометрична бібліографічна база даних наукових статей з 
престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових 
конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів.

• Scopus найбільша у світі універсальна реферативна база даних з 
можливостями відстеження наукової цитованості публікацій.

• SciVal - аналітичний інструмент компанії Elsevier, заснований на даних
Scopus. SciVal зручний для отримання актуальної агрегованої
інформації про основні показники публікаційної активності за своїм
авторським профілем.

• ScienceDirect - найбільша повнотекстова база даних, містить біля 25% 
публікацій у світі.



• EBSCO – мультидисциплінарна англомовна повнотекстова база, яка 
містить понад 10 000 назв періодичних видань з усього світу.

• Oxford University Press - одна з найбільших й поважних колекцій 
академічних журналів з різних галузей знань – публікації 
Оксфордського університетського видавництва. Понад 300 журналів 
мають високий рейтинг у світовій науці та охоплюють природничі 
науки, математику, гуманітарні та соціальні науки, економіку та 
фінанси, юриспруденцію, особливо цінні в колекції видання з біології 
та медицини.

• Springer Nature запустив глобальну програму підтримки навчання та 
викладання у вищих навчальних закладах по всьому світу. Університет 
отримав доступ до понад 500 ключових підручників у колекціях 
тематичних книг Springer Nature. 

• CUL Online - онлайн бібліотека навчальної літератури  – понад 1280 
україномовних навчальних посібників та підручників, рекомендованих 
МОН України, з економічних, гуманітарних та природничих наук. 











Журнали відкритого доступу SAGE





eLibraryUSA - Ресурси інформаційного центру 
«Вікно в Америку»

• Academic OneFile (Gale Company). Доступ до майже 17 000 
наукових журналів та інших видань з повним текстом з біології, 
хімії, медицини, економіки, політичних наук, психології, права.

• JSTOR, одна з найповажніших он-лайн бібліотек наукової 
періодики та книг з бізнесу та економіки, історії, права, 
медицини, природничих, гуманітарних та суспільних наук.

• ProQuest Dissertations & Theses Database. Понад 1.5 млн. 
дисертацій та рефератів з бізнесу, економіки, медицини, 
природничих, гуманітарних наук, мистецтва тощо.



You can access #ElibraryUSA — a digital collection of 
trusted information resources from the United States 
with quality newspapers, magazines, journals, books, 
dissertations and award-winning films and videos at 
WOA center.

Innovation starts here







• Gale Academic One File - за запитом "Health & Medical " - 1 400 книг та 188 
тис. статей

• Jstor - за  запитом Health Sciences - 47 назв журналів
• - за  запитом Public Health - 35 назв журналів

• ProQuest Dissertations & Theses Global - за запитом - Health & Medical 
Sciences - 848 тис. записів

• PressReader - є доступ до газет та журналів 2021 року - Medicine Hat 
News (Канада)
Journal of New Medicine (Китай)
Shanghai Newspaper of Traditional Chinese Medicine ( кітайською мовою)





БД «JSTOR»





Віддалений доступ до ресурсів під час карантину 
надали компанії  Clarivate, Elsevier, Springer, 
EBSCO, eLibraryUSA (JSTOR, ProQuest Dissertations 
& Theses Database та ін.)





Інформація для аспірантів

користувачам











• Для читачів працюють 5 абонементів, 15 спеціалізованих залів
(803  місця), у т.ч.:

• читальний зал для викладачів і науковців (44 місця, площа – 117 
кв. м);

• читальний зал для студентів природничих факультетів (55 місць, 
площа – 118 кв. м.);

• Центр Інтернет-технологій (20 місць, площа – 135 кв. м); 

• Інформаційно-ресурсний Центр “Вікно в Америку” (64 місця, 
площа – 168 кв. м);

• У читальному залі науково-бібліографічного відділу до послуг
користувачів представлено фонд енциклопедій, словників, 
покажчиків, довідників.



Читальний зал для викладачів і науковців



Центр Інтернет- технологій



Читальний зал для студентів природничих
факультетів (до карантину)



Під час карантину



Інформаційно-ресурсний Центр “Вікно в Америку” 







Завдяки грантам від Посольства США в Україні у 2018-2021 
рр. було покращено матеріально-технічну базу центру: 
придбано 7 нових ноутбуків та 7 моноблоків для 
відвідувачів, встановлено та підключено супутникову 
антену,  придбано телевізійну панель та 3Д принтер із 3Д 
сканером, графічний монітор Huion Kamvas GT-191, новий 
проєктор для інтерактивної дошки, інтерактивну телевізійну 
панель з сенсорним екраном, акустичну систему, 
відеокамери - для нового креативного простору і для 
творчої роботи користувачів.





Читальний зал 
рідкісних і
цінних видань. 

Історична будівля  
бібліотеки, 1902 р.,
Вул. Університетська, 
23.
Архітектор В. Величко



Постійно діюча (оновлююча)
виставка 
у читальному залі 
для науковців (аспірантів , 
докторантів). 
Виставку представлено також 
в електронному вигляді.



Бібліотекою налагоджено тісні зв’язки з
кураторами факультетів університету для постійної
інформованості про освітні ресурси бібліотеки.

З метою популяризації бібліотечно-
бібліографічних знань і підвищення інформаційної
культури користувачів, удосконалення дослідницьких
компетенцій студентів, аспірантів, сприяння
формуванню академічної доброчесності, фахівцями
бібліотеки запроваджені консультативні курси з
користування міжнародними реферативними та
повнотекстовими базами даних, використання
міжнародних стилів і цитування: міжнародні
бібліографічні стандарти, вміння працювати з базами.



• Особливості використання державного стандарту ДСТУ 8302:2015 
Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення
та правила складання при укладанні бібліографічного списку до наукових
праць та публікацій.

• Особливості використання міжнародного стандарту з цитування та 
бібліографічного опису The Chicago Style при написанні наукових праць та 
публікацій і укладанні бібліографічних списків до них.

• Особливості використання міжнародного стандарту з цитування та 
бібліографічного опису The Harvard Style (3 варіанти) при написанні наукових 
праць та публікацій і укладанні бібліографічних списків до них.

• Особливості використання міжнародного стандарту з цитування та 
бібліографічного опису The Vankouver Citation Style при написанні наукових 
праць та публікацій і укладанні бібліографічних списків до них.

• Особливості використання міжнародного стандарту з цитування та 
бібліографічного опису The MLA (Modern Language Association) Style при 
написанні наукових праць та публікацій і укладанні бібліографічних списків 
до них.



Заняття з пошуку наукової інформації в базах даних

• Робота й пошук наукової інформації в наукометричних та 
повнотекстових базах даних;

• Основи роботи у Web of Science та як підготувати статтю до публікації у 
міжнародному журналі;

• Квартилі журналів, рівень цитування журналу, створення акаунтів в 
Scopus та Web of Science, особливості подання публікацій до 
міжнародних наукових видань.

• Бібліографічний менеджер EndNote ( спеціальний інструмент, що 
надає допомогу у проведенні досліджень, правильному цитуванні 
джерел, написанні наукових робіт, пошуку відповідного наукового 
журналу для публікації, а також в оформленні бібліографічних 
посилань у наукових роботах) та ін.



Курси для ознайомлення з вимогами державного стандарту та 
міжнародних стилів з оформлення посилань та бібліографічних
описів та списків представлено на сайті ЦНБ та на сайті університету
у розділі «Аспірантура та докторантура».









Тренінг із академічної доброчесності, що відбувся у рамках 
проекту "My media super power"
Zoom-зустріч відбулась у 23 квітня о 14.00.
Проект "Моя медіа супер сила" включає 6 віртуальних 
заходів (тренінгів та презентацій), орієнтованих на молодь, 
що цікавиться онлайн медіа простором. 
Проект реалізується при підтримці IREX Ukraine та America 
House Kyiv. 





ЦНБ плідно співпрацює з міжнародними організаціями і фондами, є
членом проекту ELibUkr «Електронні бібліотеки України», Асоціації
«Інформатіо-Консорціум» з доступу до електронних наукових
ресурсів у режимі он-лайн, є партнером Всесвітньої цифрової
бібліотеки – WDL, ініційованої Бібліотекою Конгресу США за сприяння
ЮНЕСКО, партнером Європейської цифрової бібліотеки «Європеана»
− загальноєвропейської віртуальної бібліотеки. Активно співпрацює з
Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Фондом
А. Левентіса (Кіпр), з дослідницьким Центром польської бібліографії
імені Естрейхерів Ягеллонського університету, бібліотекою
Ягеллонського університету (Краків, Республіка Польща), Науковою
бібліотекою Політехніки Лодзі (Республіка Польща), Академічною
бібліотекою Латвійського університету (Рига, Латвія),Центральною
бібліотекою АН Болгарії, Національною бібліотекою Латвії,
Амброзіанською бібліотекою (Мілан, Італія).



Здійснюється книгообмін між організаціями з 24 країн світу: 
Бібліотека Ягеллонська (Краків, Республіка Польща), Бібліотека 
Лейпцігського університету (Німеччина), Бібліотека Софійського 
університету (Болгарія), Бібліотека університету Велико Тирново 
(Болгарія), Бібліотека Конгресу США, Академічна бібліотека 
Латвійського університету (Рига, Латвія), Бібліотека Болгарської 
академії наук (Софія, Болгарія), Бібліотека Австрійської академії 
наук (Відень, Австрія), Національна бібліотека ім. Кирила і Мефодія 
(Болгарія), Бібліотека Литовської академії наук, Хітотсубаши
університет Куніташи (Токіо, Японія), Американське математичне 
товариство (Енн Арбор, США), Філософське товариство, Велика 
Британія, Культурно-просвітницька організація «Матиця 
сербська»(Сербія), Японська психологічна асоціація (Токіо) та ін.



Успішно діє проект «Єдина картка читача бібліотек 
ЗВО Харкова», за яким студенти, аспіранти, викладачі 
та науковці вищих закладів освіти Харкова отримали 
доступ до фондів і електронних ресурсів бібліотек для 
використання їх у навчанні та науково-дослідній 
роботі. ЦНБ започаткувала і шостий рік розширює цей 
проект, до якого вже приєдналися 28 бібліотек 
закладів вищої освіти Харкова.



https://drive.google.com/file/d/1zbxbcUNxK
we-3ucs77JWptYwvDLgJVf7/view

Віртуальні екскурсії бібліотекою

https://drive.google.com/file/d/1zbxbcUNxKwe-3ucs77JWptYwvDLgJVf7/view


https://drive.google.com/file/d/1CIosegAQODt3GHB
kPQDiuHqA6_LdbhUw/view

Віртуальні екскурсії бібліотекою

https://drive.google.com/file/d/1CIosegAQODt3GHBkPQDiuHqA6_LdbhUw/view


Дякуємо за увагу!

Запрошуємо до бібліотеки
Каразінського університету!


