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    Славна когорта фахівців медичних бібліотек України [Текст] : збірка 

біографічних нарисів. – До 90-річчя Національної наукової медичної 

бібліотеки України. – К. : ФОП Коляда О.П., 2020. – 192 с. : іл.  

 

     У збірці біографічних нарисів «Славна когорта фахівців медичних 

бібліотек України» з серії «Славні імена української медичної книги: 

медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії» 

коротко представлений життєвий і трудовий шлях працівників 

медичних бібліотек України різних рівнів. Видання розраховане на 

широке коло фахівців бібліотечної галузі, може стати в нагоді 

дослідникам розвитку бібліотечної та інформаційної справи в Україні. 



 До 90-річчя заснування Національної наукової медичної бібліотеки України видано бібліографічну 

збірку нарисів серії «Славні імена української медичної книги: медичні бібліотеки України в особах, документах, 

бібліографії» під назвою «Славна когорта фахівців медичних бібліотек України». 

 

  Ця книга – данина пам’яті тим, працівникам медичних бібліотек України, які залишили по собі добру 

справу та повагу колег, вона – вшанування нинішніх подвижників бібліотечної справи, популяризаторів медичних 

знань, які продовжують бібліотечні традиції та розвивають їх, підносячи до світового рівня… 

  Доля кожної людини цікава по-своєму. Особливої уваги заслуговують ті, хто присвятив улюбленій 

справі все своє життя.  

   

  
Укладачі:  

Науменко Світлана Михайлівна – завідувач відділу організаційної та  

науково-методичної роботи Національної наукової медичної бібліотеки України,  

Кірішева Олена Миколаївна – вчений секретар Національної наукової медичної бібліотеки України. 

 



 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 

традиції своїх попередників.  

 Збірник присвячений життю та діяльності бібліотечних працівників, що внесли вагомий вклад у розвиток 

та становлення мережі медичних бібліотек України. На його сторінках 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 історією, миттєвістю людського буття. 

 

 
Тетяна Анатоліївна Остапенко – 

 в.о. генерального директора Національної наукової медичної бібліотеки України 



 Приємно, що у збірку увійшли три представники бібліотеки ІФНМУ: Мирослава 

Миколаївна Татарин, Мирослава Олексіївна Пшик і Галина Василівна Рипан. 

ТАТАРИН МИРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА –  

директор Наукової бібліотеки Івано-Франківського національного 

 медичного університету 
 Активно сприяє успішному вирішенню актуальних питань діяльності 

бібліотеки, впровадженню нових інформаційних технологій. На кожній ділянці 

роботи проявляє високий фаховий рівень, ініціативу, вміння знайти спільну мову з 

кожним працівником. Мирославу Миколаївну знають і поважають як вмілого 

керівника, прекрасного організатора, чудову людину. Щирістю і добротою, 

чуйністю до людей, організаторськими здібностями, активною участю у 

громадському житті здобула велику пошану і авторитет серед професорсько-

викладацького складу та студентів університету.   

  

 У 2017 році на базі наукової бібліотеки Івано-Франківського національного медичного 

університету проведено XVI 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. 

 



ПШИК МИРОСЛАВА ОЛЕКСІЇВНА – 

завідувач бібліотеки Івано-Франківського державного медичного інституту, 1989–2001  

(нині – Івано-Франківський національний медичний університет) 

 

   

      

                РИПАН ГАЛИНА ВАСИЛІВНА – 

       бібліотекар І категорії відділу обслуговування бібліотеки  

       Івано-Франківського національного медичного університету 

 

   Працює в бібліотеці понад 40 років. Наснаги у праці надає їй 

спілкування з молоддю. 

 

  



 Працею кількох поколінь фахівців, бібліотекарів за покликанням, бібліотеки 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 головне – їх кваліфіковані кадри.  

 Від імені творчого колективу хочу подякувати вам, мудрим трудівникам ниви книг, всім, хто свого часу 

здобував і формував нинішній імідж бібліотек, 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 здоров’я людини. 
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в.о. генерального директора 

Національної наукової медичної бібліотеки України 

Тетяна Анатоліївна Остапенко 


