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повнота

достовірність

науковість

Основні принципи краєзнавчої 
діяльності наукової бібліотеки ВНМУ



Партнерські стосунки з установами й 
організаціями, що займаються краєзнавчою 

діяльністю

ННМБУ (м. Київ)

ДАВО, архівом ВНМУ

кафедрами, факультетами ВНМУ

ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Вінницьким обласним краєзнавчим 

музеєм

та ще  багатьма іншими, а також  

окремими   краєзнавцями



Співпраця бібліотеки з науковцями зарубіжжя

Меморіальна дошка Марії Веркентін

у с. Корделівка на Вінниччині

Гейдельберзький університет, один 

із найкращих університетів світу

Цікава пошукова робота була проведена з 

науковцем Кшиштофом Круліковським, лікарем 

відділення епідеміології та превентивних 

новоутворень Центру онкології – Інституту ім. Марії 

Склодовської-Кюрі у Варшаві : віднайдено матеріали 

про Вікторію-Марію Веркентін, першу жінку-

радіолога у відродженій Польщі після 1918 р. 

Магістру Інституту славістики

Гейдельберзького університету А. Ц.

Кострецькій була надана інформація за темою: 

«М. І. Пирогов – керівник групи молодих

вчених, відряджених у Німеччину для 

підготовки до професури у 1862-1866 рр.». 



Значним і цікавим доповненням фонду 
краєзнавчої літератури є архівні матеріали

Архів ВНМУ

ДАВО



Краєзнавча бібліографія та видавнича діяльність



Біобібліографічний покажчик, присвячений 
М. І. Пирогову – результат співпраці з ННМБУ 



Особливе місце в краєзнавчій діяльності  
займає висвітлення історії ВНМУ

Морфологічний корпус. Березень 1944 р.

Морфологічний корпус. Сучасне фотоМорфологічний корпус. 60-і рр.

Гуртожиток на вул. Р. Люксембург, 
нині вул. В. Стуса. 1954 р.



М. Хращевський – один із перших викладачів ВНМУ

М. М. Хращевський

(1889–06.11.1955)

Книга спогадів 

О. М. ХращевськоїДАВО, Ф. Р.-256, 

оп. 1, спр 353

У 20-х рр. М. Хращевський викладав латинську мову в фармтехнікумі, що 

працював на правах ВНЗ, (предтечі Вінницького фармацевтичного, а 

згодом медичного інститутів) та був репресований у 1946 р. 

http://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Khraschevskyj_Mykola.jpg


Ган Георгій Станіславович 

(09.04.1902-1964), професор , з 

20.10.1942 по 01.10.1943 р. –

в. о. директора ВМІ

Замятін Михайло Костянтинович 

(10.04.1895, - ?), професор , з 22.07.1941 

по 05.02.1942 – тимчасово в. о. 

директора законсервованого ВМІ, з 

02.1942 по 19.10.1942 р. –

в. о. директора ВМІ

Дослідження про роботу університету 
в роки нацистської окупації



Залікова книжка студентки ВМІ

О. В. Бринк-Польгун, яка навчалася під час 

окупації

Диплом про закінчення ВМІ, виданий 

Л. О. Богдановськійу вересні 1942 р. 

Оголошення в газеті  “Вінницькі вісті” від 

4 липня 1943 р.  про початок занять у ВМІ



Політематична БД, до якої входять аналітичні записи 
переважно краєзнавчого характеру



Публікації з питань краєзнавства



Краєзнавчі матеріали, напрацьовані 
бібліотекою використовують: 

кафедри, факультети ВНМУ

інші навчальні заклади

науковці

студенти

письменники

музеї

краєзнавці, дослідники історії 

медицини краю, тощо



Напрямки діяльності наукової бібліотеки ВНМУ імені                        
М. І. Пирогова у висвітленні історії ВНЗ

збереження наукової спадщини  університету

віднайдення та дослідження незаслужено забутих 

сторінок історії та імен в історії вузу

створення найбільш повного й повноцінного зібрання 

наукових біографій вчених, їхніх праць

створення повнотекстової БД краєзнавчих матеріалів

упорядкування та відображення масиву краєзнавчих 

документів у біобібліографічній продукції

виховання в студентів почуття патріотизму, бажання 

досліджувати й вивчати історію медицини краю, 

відкривати нові сторінки історії ВНМУ



Дякую за увагу!


