
ПАМ'ЯТКА 
ПЕРШОКУРСНИКУ

ОНМедУ



Omnium profecto artium medicina nobilissima.
З усіх наук, безумовно, медицина найблагородніша.

Гіппократ.

Бібліотека Одеського національного медичного 

університету рада вітати першокурсників і бажає 

Вам успіхів і значних досягнень в найбільш 

шанованій і найгуманнішій професії – професії 

лікаря!



Перше знайомство з бібліотекою Вас чекає в

СТУДЕНТСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ за адресою:

вул. Мечникова, 2а.

Тут Ви познайомитеся з великим фондом інформаційних 

ресурсів, Правилами користування і режимом роботи 

бібліотеки.



Для вас:

▷Абонементи видачі

літератури;

▷Читальний зал на 120 місць;

▷Комп'ютерний зал з 

підключенням до мережі

Internet та локальної

безпровідної мережіWi-Fi.



Підручники та навчальні 

посібники в паперовому та 

електронному варіанті.



Навчально-методичні матеріали всіх

кафедр університету.



Навчально-методичні 

матеріали всіх кафедр 

університету.

Електронні бібліографічні та

інформаційні вітчизняні та 

іноземні бази даних з 

медицини та суміжних наук.



На абонементі навчальної

літератури (1 й поверх)

Ви зможете отримати основні

базові підручники і пару 

логін-пароль для доступу до 

Інформаційної системи 

ОНМедУ
http://info.odmu.edu.ua/

http://info.odmu.edu.ua/


Авторизація на сервері вузу 

надасть можливість віддаленого

доступу до:

▷повних текстів електронних

підручників,

використовуючи пошукові опції

Електронного каталогу 

бібліотеки

http://library.odmu.edu.ua/catalog

▷навчально-методичних

матеріалів кафедр.

http://library.odmu.edu.ua/catalog


Видача підручників першокурсникам буде 

проводитися згідно з установленим графіком в останню

декаду серпня.

Детальніше ознайомитися з ним можна:

▷в деканатах;

▷в Студентській бібліотеці; 

▷на блозі бібліотеки:
http://libblog.odmu.edu.ua/

▷на сайті ОНМедУ:
http://onmedu.edu.ua

http://libblog.odmu.edu.ua/
http://onmedu.edu.ua/


Для отримання книг при собі

необхідно мати:

▷паспорт (оригінал);

▷1 фото 3х4;

▷штрих-код (він видається в 

деканатах).



Літературу для підготовки до написання

історії хвороби, рефератів, доповідей на наукових конференціях Ви 

зможете отримати на абонементі

Наукової літератури та в читальному залі професорсько-

викладацького складу.

▷ НАУКОВИЙ АБОНЕМЕНТ, к. 203

(тут можна отримати наукову літературу)

▷ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, к. 205

(тут можна працювати з науковими журналами)

▷ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ СТУДЕНТІВ, к.303

(тут можна працювати з науковими монографічними виданнями)

Наукова бібліотека ОНМедУ

знаходиться за адресою:

ВАЛІХОВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 3.



Ви можете надіслати Ваше повідомлення до 

Бібліотеки ОНМедУ на електронну адресу: 
LIBRARY@ONMEDU.EDU.UA

НАУКОВИЙ АБОНЕМЕНТ

science.lib@onmedu.edu.ua

СТУДЕНТСЬКИЙ АБОНЕМЕНТ

student.lib@onmedu.edu.ua

mailto:LIBRARY@ONMEDU.EDU.UA
mailto:science.lib@onmedu.edu.ua
mailto:student.lib@onmedu.edu.ua


ЧАС РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ:
СТУДЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА

АБОНЕМЕНТ, ЧИТАЛЬНИЙ І КОМП'ЮТЕРНИЙ ЗАЛИ:

Понеділок - п'ятниця з 13:00 до 20:00

Остання п'ятниця місяця - санітарний день

Субота, неділя - вихідні дні

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
АБОНЕМЕНТ І НАУКОВИЙ ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця з 9:00 до 17:00

Вівторок - з 13:00 до 17:00

Субота з 10:00 до 16:00

Неділя - вихідний день

СТУДЕНТСЬКИЙ ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ:

Понеділок, середа, четвер з 10:00 до 20:00

Вівторок - з 13:00 до 20:00

П'ятниця - з 10:00 до 17:00

Субота з 10:00 до 20:00
Неділя - вихідний день



Прохання, чітко 

дотримуватися графіка видачі 

навчальної літератури і

дбайливо ставитися до 

отриманих книг, адже це 

Ваша персональна інвестиція 

в збереження інформаційного 

фонду бібліотеки.
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