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У статті розкрито важливе значення наукової та науково-практичної пе-

ріодики як одного з найоперативніших джерел поширення і архівного збері-

гання матеріалів, необхідних фахівцям для наукових досліджень та удоско-

налення практичної діяльності у медичній сфері. Головну увагу приділено 

формуванню та характеристиці фонду наукових періодичних видань НБ 

ЛНМУ імені Данила Галицького. Проведено статистичний та тематичний 

аналіз поповнення окремих кафедральних книгозбірень, призначених для 

потреб професорсько-викладацького складу. Проаналізовано надходження 

медичних журналів і газет за кількісними показниками, тематикою, мовою 

видання, читацьким призначенням та жанрово-типологічний склад фонду 

періодичних видань Наукової бібліотеки. Зважаючи на тематичне спряму-

вання медичних журналів, виділено основні напрями комплектування фон-

ду за певними галузями медицини – згідно з його читацькою аудиторією. 

Огляд становлення та розвитку наукової медичної періодики показав, що, 

незважаючи на досить високу конкурентоспроможність і вільний доступ 

до електронних ресурсів, інтерес до друкованих періодичних видань як 

джерела оперативної інформації з усіх галузей медицини постійно зростає. 

Ключові слова: наукові періодичні видання, медичні журнали, медичні 

газети, комплектування фонду періодичних видань, тематичне спрямування 

медичних журналів, цільова читацька аудиторія. 

Наукова та науково-практична медична періодика сьогодні залишається одним 

із найвпливовіших джерел професійної інформації для фахівців з охорони здоров’я в 

Україні та за кордоном. Численні дослідження ринку періодичних видань незмінно 

підтверджують високий ступінь довіри лікарів та науковців до авторитетних медич-

них журналів. Аналіз цитування показує, що найбільша кількість покликів відбува-

ється саме на наукову періодику, особливо якщо мова йде про нові напрямки та роз-

робки у медичній галузі. Публікації результатів досліджень у наукових медичних 

рецензованих журналах прирівнюються до публічної апробації. 

У системі наукової комунікації періодичні видання виконують низку функцій, 

без яких неможливий розвиток медичної науки. Це передача і використання наукових 

знань, професійне спілкування та взаємодія лікарів і вчених (у тому числі на міжна-

родному та міждисциплінарному рівнях), стимулювання наукової діяльності, вирі-

шення питань про науковий пріоритет і престиж, про оцінку значущості та стратифі-

кації наукових шкіл, колективів чи окремих учених. Саме періодичні видання забез-

печують розподіл медичної спільноти за ступенем наукового престижу і виділяють 
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наукову еліту. Вони не лише фіксують пріоритети авторів і виконують функції науко-

вого архіву, але й забезпечують взаємозв’язок наукових поколінь, “історичну пам’ять” 

в науці та надають можливості для наукової полеміки. Наукові медичні журнали, 

здійснюючи свій внесок у систему контролю достовірності та якості опублікованих 

матеріалів, відіграють важливу роль у підвищенні ефективності науки. 

Спеціалізовані періодичні видання є важливим джерелом науково-практичної 

інформації та засобом комунікації між фахівцями медичної, фармацевтичної, біоло-

гічної та суміжних з ними сфер науки і практики. За їхньою допомогою відбувається 

оперативне поширення та архівне зберігання необхідних фахівцям медичної галузі 

науково-теоретичних і практичних матеріалів. А це, своєю чергою, забезпечує посту-

пальний розвиток наукових досліджень і сприяє вдосконаленню практичної діяльності 

в усіх сферах медицини. Саме тому комплектування фондів високоінформативними 

науковими та науково-практичними періодичними виданнями завжди залишається 

одним із пріоритетних завдань Наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Формування фонду наукової медичної періодики нерозривно пов’язане з 

історією становлення та основними етапами розвитку Наукової бібліотеки ЛНМУ 

імені Данила Галицького. Датою заснування бібліотеки вважається 1939 рік1, коли зі 

складу Львівського університету було виділено медичний факультет і реорганізовано 

у Львівський державний медичний інститут (із двома факультетами – лікувально-

профілактичним та фармацевтичним). Наукова бібліотека розпочала діяльність як 

окремий підрозділ Львівського державного медичного інституту2. Для організації 

фундаментальної бібліотеки ЛДМІ в 1939 р. з фондів бібліотеки Львівського універ-

ситету було передано велику кількість медичної літератури та періодичних видань 

переважно польською, німецькою, англійською та французькою мовами, що стали 

основою медичної книгозбірні. 

Становленню та поповненню фонду бібліотеки сприяла також благодійна під-

тримка численних меценатів, які дарували бібліотеці книжкові та періодичні видання 

із приватних колекцій3. 20 серпня 1944 р. відкрив двері для перших відвідувачів 

загальний читальний зал4. 

Окремі кафедри медичного інституту мали також і власні книгозбірні, які були 

призначені для потреб професорсько-викладацького складу та комплектувалися про-

фільною літературою і вузькоспеціалізованими журналами. Керівниками кафедральних 

бібліотек були завідувачі кафедр за активної допомоги персоналу кафедри. У між-

воєнний період та станом на 1945 р. нараховувалося 20 кафедральних бібліотек, фонд 

кожної з них складав близько 1 тис. томів. Про це свідчить “Звіт з роботи Централь-

ної бібліотеки Львівського державного медичного інституту за 1944–1945 рр.” дирек-

тора бібліотеки у 1941–1952 рр. Н. Р. Рудницького, що зберігається в архіві ЛНМУ 

імені Данила Галицького. У цьому документі також зауважено, що впродовж німець-

кої окупації фонди кафедральних бібліотек зазнали великих втрат й у повоєнний 

період значно відчувався брак нових надходжень наукової медичної періодики. 

                                                 
1 Щоголєва Я. Г. Бібліотека Львівського державного медичного університету ім. Данила Галиць-

кого // Енциклопедія Сучасної України. – Київ: Поліграфкнига, 2003. – Т. 2: Б–Біо. – С. 687. 
2 Курнат Н., Щоголєва Я. Історія бібліотеки // Львівський державний медичний інститут / укл. І. Да-

ценко, Л. Петрух, І. Головко [та ін.]. – Львів: ЛДМІ, 1994. – С. 272. 
3 Nadraga M. Lviv National Medical University Scientific Library – a history of the library // Journal of 

EAHIL. – 2014. – Vol. 10, № 1. – P. 18. 
4 Наукова бібліотека // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: 

довідник 2009 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів: Наутілус, 2009. – С. 63. 



Марта НАДРАГА, Світлана ВАСІЛЬЄВА 

ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2017. Вип. 11–12 204 

У праці “До 50-тих роковин Львівського Медичного факультету. Причинки до 

історії львівської медицини”5 Н. Р. Рудницький подав наступні статистичні дані про 

надходження періодичних видань до кафедральних бібліотек станом на 1926–1927 рр. 

(див. Табл. 1)*. 

 Число 

передплачених 

журналів 

Польських Заграничних 

Нормальна анатомія 4 – 4 

Гістологія 12 2 10 

Фізіологія 16 4 12 

Лікарська хемія  10 – 10 

Фармакологія 19 5 14 

Біологія 2 – 2 

Патологія 17 ? ? 

Патанатомія 19 6 13 

Суд. медицина 5 2 3 

Гігієна 9 – 9 

Клініка внутрішня II 22 ? ? 

– хірургічна II 13 5 8 

– дерматологічна 6 – 6 

– окулістики 11 ? ? 

– акушерства й гінекології 17 14 13 

– педіатрії 25 6 19 

– неврології 12 2 10 

– стоматології 9 3 6 

Інститут дентистики 29 8 21 

Польська дентистика 

в дентистичному інституті 

 

37 

 

– 

 

25 

Таблиця 1.  Кафедральні бібліотеки у 1926/1927 н. р. 

З інших історичних джерел відомо, що у 1930 р. Інститут дентистики передплатив 

понад 36 назв фахових журналів6, бібліотека клініки внутрішніх хвороб – 22 періо-

дичні видання7. 

Оперуючи кількісними показниками іноземної фахової періодики у фондах ка-

федральних бібліотек, Н. Р. Рудницький наголошував на значному впливі та безпосе-

редньому зв’язку між укомплектуванням кафедральних бібліотек іноземними науко-

вими медичними журналами і розвитком української медицини: “Наведена статисти-

                                                 
5 Рудницький Н. До 50-тих роковин Львівського Медичного факультету. Причинки до історії львів-

ської медицини [Рукопис]. – Львів, 1945. – С. 41. 
* У таблиці збережено лексику оригіналу. 
6 Biblioteki na wshodnich ziemiach II Rzeczypospolitej: informator / red. nauk. B. Bienkowska. – Poznań, 

1998. – S. 346–347, 353–354; Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1929/30 stano-
wiąca sprawozdanie Rektora i Dziekanów / zest. H. Schramm. – Lwów, 1931. – S. 84. 

7 Szkoły wyższe Rzeczypospolitej Polskiej. – Wyd. 2. – Warszawa, 1930. – S. 100–101. 
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ка вказує на велику залежність наукової роботи в медичних закладах від заграничної 

літератури. Львівська медицина найбільше користувалася німецькими журналами, на 

другому місці французькими, на третьому англійськими й американськими. Це вка-
зує рівно ж на обставину, як важним є знання чужих мов” (див. Табл. 2)8. 

Медичних журналів:  

Англійських і американських 27 

Бельгійських 1 

Бразилійських (на португальській мові) 1 

Чеських 1 

Датських 1 

Фінських 1 

Французьких 36 

Японських 2 

Німецьких 73 

Польських 25 

Російських 1 

Скандинавських 2 

Швейцарських 2 

Італійських 3 

Разом: 176 

Журналів в кількох примірниках 119 

Разом всіх: 295 

Таблиця 2. Статистика медичних журналів,  

передплачених кафедрами й клініками у 1926/27 н. р.  

Сьогодні досить складно встановити всі джерела поповнення фонду періодич-

них видань до 1939 р., адже під час війни багато документів було знищено. У дарунок 

від кафедральних бібліотек Наукова бібліотека отримала велику кількість зарубіжних 

фахових журналів польською, німецькою, англійською, італійською та іншими мова-

ми до 1939 р. Серед них варто відзначити такі науково-практичні видання з медици-

ни: “Archiv für Gynäkologie” (з 1871 р.), “Archiv für Hygiene” (з 1887 р.), “Archives des 

Maladies de L’Appareil Digestif et de La Nutrition” (з 1923 р.), “Archivio Italiano di Scienze 

Farmacologiche” (за 1932 та 1933 рр.), “Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica” 

(з 1929 р.), “Gynecologie et Obstetrique” (з 1926 р.), “La Nature” (з 1925 р.), “Monatsschrift 

Geburtshilfe und Gynäkologie” (з 1895 р.) та ін. Особливий внесок у поповнення фонду 

періодичних видань зробила кафедра дерматології та венерології. Робота над упоряд-

куванням журналів, переданих у дарунок кафедрою, наразі триває. 

Для сучасних наукових та історико-бібліографічних досліджень медичної галузі 

такі видання особливо цінні, адже останнім часом значно посилився інтерес до ви-

вчення історичних аспектів медичної науки і практики, медичних шкіл, товариств та 

біографій відомих вчених. Дослідження у цьому напрямку проводять як науковці ме-

дичного університету, так і бібліографи Наукової бібліотеки, які працюють над ство-

                                                 
8 Рудницький Н. До 50-тих роковин Львівського Медичного факультету… – С. 42.  
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ренням біобібліографічних покажчиків видатних вчених-медиків нашого навчального 

закладу. Серед польських періодичних видань у фондах бібліотеки присутні такі 

журнали та газети: “Przegląd Lekarski” (з 1897 р.), “Tygodnik Lekarski” (з 1907 р.), 

“Lekarz Polski” (з 1927 р.), “Polska Gazeta Lekarska” (з 1923 р.), “Głоs Lekarzy” 

(за 1903 р.), “Lwów w cyfrach” (з 1924 р.). 

У 1944–1945 рр. Наукова бібліотека отримувала 18 найменувань медичних жур-

налів, 7 наукових та 4 політичні, а також 23 газети українською, польською та росій-

ською мовами. Фонд іноземних періодичних видань того часу був укомплектований 

переважно медичними журналами до 1939 р. Згідно зі звітом директора Н. Р. Руд-

ницького, у 1945 р. було передплачено 17 назв іноземних наукових журналів. Полиці 

фахової періодики поповнювалися найновішою літературою з медичної та суміжних 

до неї галузей науки. Бібліотека підтримувала тісний зв’язок із Республіканською 

медичною бібліотекою (м. Київ), Харківською державною медичною бібліотекою та 

іншими медичними бібліотеками, що сприяло збагаченню її фондів новими журна-

лами та газетами. У 1944–1945 рр. послугами читального залу, у якому на той час був 

зосереджений основний фонд періодичних видань, скористалось 4 068 читачів, а ви-

дача склала 3 407 примірників журналів9.  

За даними звіту Наукової бібліотеки за 1958 р. та довідкою про ознайомлення з 

роботою бібліотеки Львівського медичного інституту від 25 квітня 1958 р., які збе-

рігаються в архіві ЛНМУ імені Данила Галицького, станом на 1 березня 1958 р. за-

гальна кількість періодичних видань склала 44 837 журналів (із них 31 133 вітчизня-

них та 13 704 іноземних). Показники обслуговування та видачі іноземної літератури 

були такими: за 1957 р. – 268 читачів та 884 журнали, за 5 місяців 1958 р. – 58 читачів 

та 300 журналів. У цей період Наукова бібліотека передплачувала 252 назви журна-

лів, із них 186 вітчизняних, 59 іноземних та 7 журналів, зафіксованих на фотоплів-

ках10. Також у документах зазначено, що у бібліотеці присутні повні комплекти віт-

чизняних журналів профільного характеру (32 назви). Усі передплачені журнали 

були важливими та необхідними як для виконання навчальної програми студентів, 

так і для професорсько-викладацького складу медичного інституту. 

Роки Вітчизняні журнали Іноземні журнали 

1956 2 416 159 

1957 5 580 2 089 

1958 3 054 1 515 

1959 2 979 1 390 

1960 3 134 1 477 

Таблиця 3. Кількість періодичних видань, придбаних бібліотекою в 1956–1960 рр. 

(згідно з книгою сумарного обліку). 

Як окремий та повноцінний підрозділ медичної бібліотеки зал наукової періо-

дики розпочав роботу в 1962 р. та обслуговував професорсько-викладацький склад і 

наукових співробітників свого закладу та інших медичних установ. У 1966 р. кіль-

                                                 
9 Звіт про діяльність НБ ЛДМІ за 1945 р. – [Окрема відбитка]. 
10 Звіт про діяльність НБ ЛДМІ за 1958 р. – [Окрема відбитка]. 
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кість відвідувань склала 3 335 читачів, книговидача – 25 546 примірників журналів. 

У 1970 р. книговидача становила 31 115 примірників журналів, а кількість відвіду-

вань – 3 643 читачі11. 

Роки Вітчизняні журнали Іноземні журнали 

1960 38 674 17 365 

1961 41 031 11 207 

1962 44 925 13 073 

1963 48 543 15 380 

1964 51 644 17 519 

1965 54 874 19 456 

1966 58 148 21 476 

Таблиця 4. Загальні показники зростання фонду періодичних видань бібліотеки 

за 7 років (1960–1966 рр.). 

У газеті “Медичні кадри” за 1963 р. у статті “До послуг читачів – новий зал 

періодики” подано коротку характеристику новоствореного читального залу: “Вам 

потрібен якийсь журнал, наприклад, “Вестник хирургии”, “Клиническая медицина”, 

“Хирургия”, “Педиатрия”… Ви не проти почитати дещо й з новинок у медичній прак-

тиці за кордоном… Що ж, будь ласка, такі журнали є в нашій бібліотеці, в новому, 

створеному зовсім недавно залі періодики. Там ви їх і зможете прочитати – в затиш-

ній кімнаті, сидячи за зручними столиками. І вам не доведеться стояти в черзі, щоб 

одержати один журнал. У залі періодики є шафи з журналами останніх років – вітчиз-

няними і закордонними, доступ до них вільний: вибирайте самі, що вам потрібно. 

Старіші видання є в журналосховищі. Працює тут і міжбібліотечний абонемент... 

Коли б ви не завітали в зал періодики, вас завжди привітно зустрінуть його працівни-

ки… Вони впевнені, що і лікарі, і студенти в наступному році частіше заходитимуть 

до них – за журналами”12. 

Постійне зростання інтересу науковців та лікарів-практиків до періодичних 

видань як до джерела оперативної інформації з усіх галузей медицини і суміжних 

дисциплін сприяло активному поповненню фондів у часи СРСР. Це були наукові, 

науково-практичні, науково-популярні журнали та спеціалізовані газети з усіх галу-

зей медицини, біології, хімії та фармації українською та переважно російською мова-

ми. Серед них у фондах бібліотеки зібрані такі авторитетні на той час науково-прак-

тичні видання: “Акушерство и гинекология” (у фондах бібліотеки наявні журнали 

з 1934 р.), “Архив патологии” (з 1946 р.), “Вестник венерологии и дерматологии” 

(з 1947 р.), “Вестник оториноларингологии” (з 1946 р.), “Вестник офтальмологии” 

(з 1946 р.), “Врачебное дело” (з 1944 р.), “Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко” 

(з 1946 р.), “Вопросы онкологии” (з 1955 р.), “Генетика” (з 1965 р.), “Гигиена и сани-

тария” (з 1940 р.), “Медицинская промышленность” (з 1947 р.), “Новый хирургичес-

кий архив” (з 1923 р.), “Педіатрія, акушерство і гінекологія” (з 1938 р.), “Фельдшер и 

                                                 
11 Звіт про діяльність НБ ЛДМІ за 1970 р. – [Окрема відбитка]. 
12 Михайлова О. До послуг читачів – новий зал періодики // Медичні кадри. – 1963. – 19 січня (№ 3). – 

[окремий аркуш]. 
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акушерка” (з 1950 р.), “Фізіологічний журнал” (з 1955 р.) та ін. Для обміну науковими 

здобутками та практичним досвідом фонд бібліотеки поповнювався медичними жур-

налами, які виходили на теренах радянських республік: “Здравоохранение Белоруссии” 

(у фондах бібліотеки присутні видання з 1955 р.), “Здравоохранение Казахстана” 

(з 1961 р.), “Здравоохранение Киргизии” (з 1975 р.), “Здравоохранение Туркмениста-

на” (з 1959 р.), “Медицинский журнал Узбекистана” (з 1957 р.), “Здравоохранение 

Российской Федерации” (з 1957 р.). Також у цей період активно надходила велика 

кількість журналів зі США, Великобританії, Франції, Японії, Бразилії, ФРН, Польщі, 

Румунії, Чехословаччини, Югославії та видання Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВООЗ). Кількісні показники зростання фонду періодичних видань у період 

з 1961 по 1970 рр. подані у Таблиці 5. 

Періодичні видання 1961 1965 1970 

Журнали вітчизняні 41 031 54 874 66 266 

Журнали іноземні 11 207 19 456 29 106 

Таблиця 5. Загальні показники зростання фонду періодичних видань  

(1961–1970 рр.) 

Незважаючи на досить високу конкурентоспроможність і вільний доступ до 

електронних ресурсів, інтерес до друкованих періодичних видань як джерела опера-

тивної інформації з усіх галузей медицини постійно зростає. Сучасний фонд наукових 

періодичних видань Наукової бібліотеки представлений широким спектром фахової 

літератури (журнали та газети), різної за тематичним спрямуванням та цільовою чи-

тацькою аудиторією. Основною категорією читачів відділу наукової періодики сьогод-

ні є професорсько-викладацький склад, аспіранти, магістри, клінічні ординатори та 

здобувачі кафедр. Тому сучасний науковий журнал повинен насамперед відповідати 

їхньому професійному рівню та містити інформативні статті про теоретичні дослі-

дження, матеріали прикладного характеру, призначені переважно для фахівців певної 

медичної галузі. 

Залежно від цільового призначення фонди медичної бібліотеки поповнюються 

науково-теоретичними, науково-практичними, науково-популярними журналами, а та-

кож спеціалізованими газетами, які останнім часом значно підвищують якість подачі 

інформації. На шпальтах газет систематично висвітлюються окремі питання та проб-

леми наукового та медичного життя, інших суміжних галузей професійної діяльності, 

містяться матеріали практичного спрямування, доповіді провідних вчених та огляди 

міжнародних і всеукраїнських з’їздів та конференцій. Фахові газети адресовані пере-

важно вузькоспеціалізованим категоріям читачів. Серед сучасних медичних газет 

великим попитом у лікарів загальної практики користується “Здоров’я України” 

(газета виходить як окремим виданням, так і тематичними додатками), а також “Но-

вости медицины и фармации”, читацькою аудиторією якої є провізори, фармацевти 

та представники фармацевтичних компаній. 

Аналіз кількісних показників фонду періодичних видань за останні роки свід-

чить про тенденцію до його зростання (Табл. 6, 7). Станом на 1 січня 2014 р. фонд 

налічував 151 654 видання. 



Марта НАДРАГА, Світлана ВАСІЛЬЄВА 

ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2017. Вип. 11–12 209 

Роки 2009 2010 2011 2012 2013 

Наявність періодичних 

видань (журнали / газети) 

120 312 / 

22 974 

121 634 / 

24 309 

122 448 / 

26 109 

122 928 / 

27 239 

123 615 / 

28 039 

Поповнення  

журнального фонду 
1 099 1 322 814 482 687 

Поповнення  

газетного фонду 
1 222 1 335 1 800 1 130 800 

Таблиця 6. Основні статистичні показники поповнення фонду періодичних видань 

Роки 2009 2010 2011 2012 2013 

Кількість назв та примірників 

українських журналів 

207 / 

970 

109 / 

1 090 

103 / 

514 
84 / 386 

66 / 

555 

Кількість назв та примірників 

іноземних журналів 
10 / 129 8 / 48 2 / 34 8 / 32 10 / 77 

Кількість назв та примірників 

російських журналів 
– 46 / 184 57 / 266 21 / 64 11 / 55 

Всього нових журналів 1 099 1 322 814 482 687 

Кількість назв та примірників 

українських газет 

21 / 

1 222 

29 / 

1 335 

28 / 

1 800 

24 / 

1 130 

21 / 

800 

Всього нових газет 1 222 1 335 1 800 1 130 800 

Таблиця 7. Показники поповнення фонду періодичних видань  

за назвами та мовами видання 

Жанрово-типологічний аналіз фонду періодичних видань передбачає характерис-

тику видань з урахуванням їхніх зовнішніх та внутрішніх структурних властивостей: 

цільове призначення (наукові, науково-практичні, науково-популярні, інформаційні, 

довідкові), спрямування вміщеної інформації (універсальні, тематичні, спеціальні), 

територія видання (міжнародні, міждержавні, державні, регіональні), мова видання 

(одномовні та багатомовні), видавничі організації (урядові, відомчі, приватні, видан-

ня громадських, громадсько-політичних установ)13. 

Огляд тематичного спрямування медичних журналів дозволяє виділити основні 

напрями комплектування фонду за певними галузями медицини згідно з його читаць-

кою аудиторією. Насамперед, це журнали загально-медичного та терапевтичного 

профілю (кардіологія, гастроентерологія, гепатологія), з акушерства та гінекології, 

дерматології та венерології, ендокринології, неврології, онкології, отоларингології, 

педіатрії, стоматології, хірургії, інфекційних хвороб, гігієни та профілактичної меди-

цини, фармації, а також суміжних дисциплін – біологічних наук, біомедичних техно-

логій та радіоелектроніки, біохімії, біофізики, медичної хімії та ін. Вибірковий аналіз 

                                                 
13 Особливості вивчення фонду періодичних та продовжуючих видань у науковій бібліотеці: метод. 

поради / уклад. Г. М. Єрофєєва; Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 1999. – 33 с.  
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надходження медичних журналів з окремих галузей медицини за останні десять років 

свідчить про високий читацький попит на українські спеціалізовані видання (Табл. 8). 

Спеціалізація 

видань 

Українські видання Російські 

видання (укр. мова) (рос. мова) 

Стоматологія 9 7 6 

Педіатрія, акушерство 

та гінекологія 
10 6 4 

Хірургія 15 5 11 

Фармація 15 5 4 

Таблиця 8. Надходження спеціалізованих періодичних видань  

з окремих галузей медицини (2003–2014 рр.) 

Отже, наукові періодичні видання з медицини та суміжних дисциплін на сучас-

ному етапі здатні задовольнити інформаційні, наукові, загальноосвітні та інші чи-

тацькі потреби як науковців, так і практикуючих лікарів. Тому при формуванні фон-

ду наукової періодики йдеться не стільки про зібрання (комплектування), а головно 

про структурування знань, їх організацію. 

Одним із основних завдань бібліотеки у роботі з періодичними виданнями сьо-

годні є створення їхнього електронного каталогу. Постає необхідність розвивати фор-

мування фонду медичних видань таким чином, щоб у ньому нагромаджувалися та 

вводилися до наукового обігу всі види інформації: друковані, електронні і т. ін. 

Вагомий напрямок у роботі Наукової бібліотеки на сучасному етапі – забезпе-

чення доступу до електронних версій повнотекстових медичних журналів. На сайті 

бібліотеки міститься перелік лінків на відкриті повнотекстові медичні журнали 

України (140 найменувань) та іноземні періодичні видання (понад 155). Також Нау-

кова бібліотека вже декілька років поспіль має доступ до низки повнотекстових ста-

тей відомих баз даних (проект HINARI), а також періодично отримує короткотривалі, 

т. з. тестові доступи до іноземних баз даних медичної та медико-біологічної літе-

ратури (Oxford Medicine Online, JoVE, OVID). 

Виняткова історична, наукова цінність та унікальність фонду медичних періо-

дичних видань, який зберігається у Науковій бібліотеці ЛНМУ імені Данила Галиць-

кого, зумовлює необхідність подальшого його вивчення, збереження та залучення до 

наукового обігу, адже на сторінках періодики найповніше відображається розвиток 

медичної науки та практики в усіх її проявах. 
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The article reveals the great importance of scientific and research-and-practice 

periodicals as one of the most prompt ways of distribution and archival storage of materials 

the experts need to conduct scientific research and improve practical skills in the medical 

field. The article focuses on the formation and description of the fund of scientific periodicals 

of the scientific library of Lviv Danylo Halytskyi National Medical University. A statistical 

and thematic analysis of the restocking of certain departmental libraries aimed at the faculty 

needs has been conducted. Incoming medical journals and newspapers have been analyzed 

according to quantitative indicators, topics, the language of the publication, the target 

readership, and the genre and typology of the periodicals collection of the Scientific Library. 

Key aspects of restocking the fund have been identified with due account for the thematic 

orientation of medical journals and the target readership. The review of the formation and 

development of scientific medical periodicals has showed that, despite the relatively high 

competitiveness and free access to electronic resources, the interest in printed periodicals as 

a source of up-to-date information on all kinds of medical issues is constantly growing. 

Keywords: scientific periodicals, medical journals, medical newspapers, restocking of 

the periodicals fund, thematic orientation of medical journals, target readership. 
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