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Інформаційний вісник бібліотеки Уманського  державного педагогічного 

університету  імені Павла Тичини  

Напередодні літа 
Наче нещодавно відзначали Перше вересня, хвилювалися, щоб усе було вчасно підго-

товлене: плани, конспекти, книги. І ось – озирнутися не встигли, як завершується черговий 

2016-2017 навчальний рік . Як швидко пролетіли години плідної праці та спілкування, скільки 

сил та енергії затрачено і все для того, щоб досягти виконання поставленої мети, цілей та за-

вдань. 

А зараз можна трішки відпочити… Неважливо, чим ви будете займатись. Єдине прави-

ло, яке ми радимо пам’ятати – завжди отримувати задоволення від книги та читання. Тому ра-

ді зустрічати вас у бібліотеці Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини навіть влітку. Бібліотекарі допоможуть реалізувати стару істину «Якщо я знаю, що 

знаю мало того, щоб знати більше» та заповнити дозвілля чимось цікавим. Можливо, саме час 

замислитись, що варто змінити у своєму житті? 

Протягом навчального року бібліотекарі робили все можливе, щоб задовольнити інфо-

рмаційні потреби своїх користувачів, надаючи інформаційну підтримку навчальній, науковій 

та виховній діяльності. В основі такої діяльності лежить відповідний фонд документів, інфор-

маційно-пошуковий апарат до нього і багатопланова робота. Бібліотечні ресурси книгозбірні 

знаходяться у постійній динаміці. У 2017 році універсальний та багатогалузевий фонд досяг 

412 тисяч примірників. Кількість користувачів становить 10 959 осіб. 

Передумовою для успішної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу сьогодні 

є планове впровадження інновацій та, як уже згадувалось,  ретельно продумана організація 

роботи. Тому спочатку вивчали, а потім різними формами й методами індивідуальної та масо-

вої роботи здійснювали обслуговування. Сьогодні бібліотека – справжній інформаційний та 

просвітницький центр навчального закладу, активний учасник освітнього процесу одного з 

провідних університетів Черкащини, яка утверджує гуманістичні традиції.  

У нашій державі ростуть талановиті, яскраві, чемні представники молодого покоління. 

Саме сучасна молодь здійснює рух вперед і створює майбутнє країни.  Тому значна увага при-

діляється культурно-просвітницькій роботі, використовуючи, як випробувані часом, так і 

впроваджуючи нові форми культурно-масової роботи. Наприклад, це такі як: усний журнал, 

круглий стіл, конкурси, арт-терапія у бібліотеці, майстер-класи, психологічні тренінги, акції 

та багато інших.  Проводячи масові заходи, бібліотекар ставить за  мету підвищити   освіту та 

самоосвіту користувача, професійне вдосконалення, розширити світогляд, духовний, естетич-

ний розвиток, вміння відстоювати особисту думку, самостійно мислити. З метою удоскона-

лення обізнаності в пошуку, систематизації та оформленні використаної інформації прово-

дяться методичні семінари для членів студентського наукового товариства, для викладачів, 

наприклад, «Особливості складання бібліографічних описів документів, використаних у нау-

ковій роботі та формування списку літератури». Постійно здійснюється підготовка рефератив-

них документів для відображення їх в електронній загально-реферативній базі даних 

«Україніка наукова» і  її паперовому варіанті Українському реферативному журналі 

«Джерело». 

На шляху повного використання ресурсів бібліотеки уже неможливо зупинитися, треба 

постійно вдосконалювати роботу в цьому напрямку: впроваджувати більш досконалі методи, 

обновляти техніку, переходити на нові якісні бібліотечно-інформаційні послуги, принципово 

інший рівень обслуговування, що сприятиме постійному відновленню різних сторін діяльнос-

ті – чи то електронна видача документів, організація відкритого доступу, надання широкого 

спектра консультаційних послуг. Бібліотекарі завжди прагнутимуть  до максимального розк-

риття змісту своїх ресурсів. 



За останні роки в Україні  можна помітити значне збільшення інтересу до української книги, особ-

ливо молодих читачів. Бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини  активно підтримує молодь у їх творчих починаннях. Тому на постійній основі діє літератур-

ний конкурс «Нові імена в літературі», метою якого є:  відкривати нові молоді таланти, які продов-

жать плекати українське літературне слово, відроджуючи міць та силу нашої держави. 

 

Давайте знайомитися з представниками нового літературного поко-

ління нашого університету, поки широко не відомі, але яскраві... 

Інна Брайлян, студентка факультету української філології, поділи-

лася з нами чуттєвими поетичними рядками… 

В голові моїй мрії бурхливі: 

Я і ти, у нас спільний будинок, 

Ми з тобою, рідненький, щасливі, 

І попереду море сходинок…  
 

 

  Студент історичного факультету Євгеній Гуменюк  має чудову 

мрію – написати власну книгу. Поділився з нами поетичним доробком  

під назвою  «Свище вітер понад полем». 

Й не дав кадилом піп йому по пиці, 

за те що п'ємо ми не воду із криниці! 

а людську кров... Котрий вже рік 

країною лунає материнський крик, 

           немов прокльон усіх убивць.  
 

 

 Знайомтесь з творчістю студента інституту соціальної та економіч-

ної освіти В. Остроголового  «Іде війна…» 
І бачив він в ній свою дитину, 

яку забрала теж війна, 

І тішив він її в лиху годину, 

           вона ж давала йому снагу до життя.  
 

 

 Студентка факультету української філології Олена Собко  

ділиться сокровенним «А ти кохай… 

А ти кохай, даруй її півсвіту, 

Усі троянди, зоряну блакить, 

Усміш́ку щиру першого привіту 

           І вічності ту таємничу мить.  
 

 

 Тетяна Чорна,  магістрант факультету професійної та технологіч-

ної освіти відкрила частинку своє душі в ліричних рядках власного вірша 

«Милий». 
          Готувала зілля, цілу ніч не спала. 

В зілля додавала сльози. 

Додала у зілля образи й розлуку. 

           Готувала не собі - для нього.  

Літературний конкурс  «Нові імена в літературі» 
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КЛУБ ЗА ІНТЕРЕСАМИ 

 21 рік тому мені дали рідкісне, але чудове  ім’я – Діонисій. Кажуть, що ім’я характеризує людну. 

І я з цим погоджуюсь. В моєму житті відбувалися тільки дійсно властиві певним людям події. Народився 

на півдні нашої держави в історичному місті Білгород-Дністровський, відомому своєю Аккерманською 

фортецею. Я пишаюся тим, що народився і зростав саме там. Саме тому я завжди називаю себе аккерман-

цем. Навчався, як більшість, середньо, але завжди прагнув показати, що знання – сила і деколи це вдава-

лося.  

За плечима залишилась школа, педагогічне училище, яке навчило працювати з дітьми, спілкува-

тися з дорослими та дійсно визначити життєву позицію й напрям діяльності. Зараз навчаюся в Умансько-

му державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на природничо-географічному факульте-

ті, студент 22 групи, є членом бібліотечного клубу «Бійці мистецтва». 

Творчістю професійно не займаюсь. Якщо казати про написання віршів, то чітко розумію, що рі-

вень покращується з часом, а теперішній я б назвав «любительським». Мені за радість створити своїми 

руками щось нове. В когось –  це виріб з деревини, в когось –  іграшка, а в мене – масовий захід, не важ-

ливо якого напрямку, головне, щоб його учасники мали можливість реалізувати себе: заспівати, показати 

свої малюнки, зачитати вірші. Не люблю 

брати учать у заходах як учасник, тут два 

вибори: або ж глядач (іноді критик), або ж 

співорганізатор.  

Знайомтесь: Григоренко Діонисій. 

Время  

Мы думаем о всяких проблемах,  

не думаем, что мимо нас проходит время.  

Мы пытаемся куда-то бежать,  

что-то доказать, не проиграть.  

 

Но завтра этого может не быть,  

ведь время не остановить.  

У нас могут найти любую болезнь,  

их сейчас много и не перечесть.  

 

Онкология, сердце и рак,  

в нашем столетии – враг.  

Я понимаю: этот стих не для сего,  

но не могу я молчать, не сказав одно:  

 

живи не смотря ни на что, верь, что всё будет хорошо. 

Больные обретут кучу здоровья,  

здоровые обретут вновь кучу проблем.  

И дай нам всем сил и любви на сотни лет.  
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Мы любим тех кто остался в прошлом 

Мы любим тех кто остался в прошлом,  

мы не живем настоящим.  

Мы считаем себя стоящими, 

забывая про настоящее.  

 

Мы очень кого-то любим, 

нам важно кому-то пренадлежать,  

мы хотим любить,  

но боимся правду сказать.  

 

Что нам необходим именно этот человек,  

что мы не сможем без него и дня прожить,  

мы хотим его искренно и вечно любить,  

но такому не всегда быть.  
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30 червня народились: 

1860 — Володимир Міхельсон, фізик і геофізик, метеоролог, один з осно-

воположників вітчизняної актинометрії.  

1887 — Володимир Гагенмейстер, український графік та видавець.  

1899 — Матільда Климовська, український скульптор. Працювала в галузі 

станкової та декоративної скульптури.   

1907 — Роман Шухевич, український політичний та державний діяч, ко-

мандуючий УПА.  

Події 30 червня: 

1941 — у будинку «Просвіти» у Львові було проголошено Акт відновлен-

ня Української Держави й створено уряд під проводом Ярослава Стецька.  

1945 — у СРСР відновлені відпустки.  

1947 — у Мюнхені початок роботу українське Наукове товариство імені Тараса Шевченка.  

1992 — прийнятий закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республі-

кою Крим.  

 30 травня народились: 

1872 — Константина Малицька, українська письменниця, педагог, діячка 

культурно-освітніх товариств у Галичині. 

1915 — Богдан Весоловський, український композитор, автор численних 

українських романсів («Прийде ще час», «Чорні очі», «Усміх»). 

Події 30 травня: 

1884 — відкрито рух Катеринославською казенною залізницею, яка з'єд-

нала Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни. 

1921 — засновано Донецький гірничий технікум (з 1926 р. — гірни-

чий інститут). 

1923 — у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на 

чолі з Дмитром Антоновичем. 

1985 — У Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 «Руслан». 

2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозіра, померлого від травм, отриманих у бійці зі шові-

ністично налаштованими молодиками, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей. 

29 квітня народились: 

1909 — Леонід Верещагін, український і російський фізик, доктор фізико-

математичних наук без захисту дисертації, академік. 

1919 — Григорій Денисенко, учений, професор, доктор технічних наук, 

член-кореспондент АН УРСР.  

Події 29 квітня: 

1918 — на Хліборобському конгресі у Києві гетьманом України було обра-

но Павла Скоропадського. 

1955 — ЦК Компартії України прийняв постанову про увічнення місць, 

пов'язаних з життям і діяльністю Тараса Шевченка. 

1975 — У Донецьку введена в дію найглибша в СРСР шахта іме-

ні Скочинського. 

1992 — Національна збірна України з футболу провела свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини, в 

якому поступилася з рахунком 1-3, єдиний у цьому матчі гол господарів забив Іван Гецко, ставши першим бомбар-

диром збірної України. 


