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Бібліотека УДПУ імені Павла Тичини є офіційним 

партнером Української бібліотечної асоціації в реа-

лізації спільних програмних цілей шляхом втілення 

в життя нового проекту СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 

БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ «ЯКІСНІ 

ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТА-

ЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ». Стратегія є рамко-

вим документом, що формує бачення, визначає пріоритети, завдання 

та основні дії для досягнення якісних змін у бібліотечній справі України.  

Стратегія створює підґрунтя для розробки державної політики та прийняття рішень у сфері ку-

льтури, освіти та науки, включаючи рішення щодо фінансування бібліотечних закладів, спеціаль-

них програм і проектів.  

Метою Стратегії є визначення ключових проблем розвитку бібліотечної справи в Україні, пріо-

ритетів діяльності сучасних бібліотек у забезпеченні сталого розвитку України, напрямів, завдань 

та основних дій, спрямованих на їхню реалізацію. Згідно із сучасними загальносвітовими тенден-

ціями бібліотечна справа потребує низки комплексних системних організаційних, структурних і 

технологічних змін. 

Мережа освітянських бібліотек України є найчисельнішою і об’єднує 18066 бібліотек Мініс-

терства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Методичним 

центром є Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. 

До мережі бібліотек вищих навчальних закладів України входить 201 бібліотека різного 

відомчого підпорядкування. Загальний фонд документів – 120,7 млн. примірників, з яких 2,3 млн. 

– електронні видання. Кількість користувачів – 1,7 млн. осіб, яким щороку видається понад 105 

млн. прим. літератури. Загальна кількість працівників бібліотек – близько 6 700 фахівців, з яких 

5,5 тис. – з вищою освітою. Кількість автоматизованих робочих місць – 7 445. Наукова бібліотека 

ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює ме-

тодичне керівництво бібліотеками вищих навчальних закладів та координує їхню діяльність. 

В останнє десятиліття спостерігається значний 

внесок Української бібліотечної асоціації (УБА) в 

неформальну бібліотечну освіту та підвищення ква-

ліфікації. УБА створила мережу тренінгових центрів 

для бібліотекарів, навчальні програми, бібліотечні 

школи, спеціальні семінари та дистанційні курси. 

 Бібліотекарі нашої книгозбірні завжди слідкують 

за змінами та намагаються плідно працювати у на-

прямку до нових досягнень відповідно розробленої 

стратегії, виходячи на якісно новий рівень діяльнос-

ті. 



2016 рік було оголошено Роком англійської мови в Україні. 

Чому?  

Тому, що англійська мова є мовою міжнародного спілкування. 

З метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян 

до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних мож-

ливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, 

забезпечення інтеграції України до європейського політичного, 

економічного і науково-освітнього простору, потрібно намага-

тись оволодіти мовою і вільно спілкуватися нею. 

Бібліотеки ж мають потужний потенціал для популяризації ви-

вчення та сприяння підвищенню рівня володіння англійською 

мовою й активно працюють у цьому напрямі. Наша бібліотека 

теж приєднується до реалізації запланованих ідей. Тому  для студентів університету надається доступ до 

актуальних ресурсів,  проводяться презентації, експонуються тематичні виставки, проходять відкриті перег-

ляди, розміщуються плакати, організовуються семінари та заходи, створено спеціальні посилання на веб-

сайті бібліотеки, які сприятимуть кращій обізнаності користувачів про можливості вивчення англійської. 

Для популяризації англійської мови серед студентської молоді бібліотекарі організовують зустрічі з викла-

дачами факультету іноземних мов для заохочення до досконалого вивчення. 

 Популяризацію вивчення англійської мови в суспільстві 

підтримує Українська бібліотечна асоціація, демонструючи 

роль й можливості бібліотек у вдосконаленні викладання та 

вивчення англійської мови. Українська бібліотечна асоціація 

співпрацює з громадською ініціативою GO Global, мета якої - 

приєднання України до ділового освітнього та культурного 

простору світової спільноти, і приєдналася до програми Украї-

на Speaking - національної програми з популяризації та вивчен-

ня іноземних мов в Україні, яка координується командою Go 

Global.  

Активну роль грають центри «Вікно в Америку», відкриті 

за сприяння Посольства США в Україні в 28 бібліотеках у кож-

ній області. В таких центрах українці мають можливість читати американську літературу та використовува-

ти сучасне обладнання, спілкуватися з носіями мови, практикувати розмовну англійську.  

За даними Ethnologue: Languages of the World (найвідомішого довідника з мов світу) у 2015 році на пла-

неті нараховувалось 340 мільйонів людей, для яких англійська є рідною мовою, та 510 мільйонів людей, які 

знають її як другу іноземну.  Таким чином, знаючи англійську, ви можете знайти спільну мову із 840-ка 

мільйонами людей по всьому світі. 

Єдина мова, що обійшла англійську – це китайська. Нею володіють більше мільярда людей. А це озна-

чає тільки одне – ретельно вчіть англійську, але не зупиняйтесь на досягнутому. Що більше мов ви знати-

мете – то більше можливостей відкриватимете для себе. 

Отож, вивчайте англійську, спілкуйтесь, читайте й вільно розмовляйте! 

БІБЛІОТЕКА УДПУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 
 ПІДТРИМУЄ РІК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ 
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Сучасна бібліотека – це вже далеко не лише формуляри та стенди з 

книжками, і ,навіть, не сусідство комп’ютерів та наявність Інтернету. 

Це те місце, де має бути  цікаво і тим, хто ковтає книжку за книжкою, і 

тим, кого більше приваблює активне «позалітературне» життя бібліоте-

ки, і непомітно для себе вони починають тягнутись до книги.  

В минулому році при бібліотеці Уманського державного педагогіч-

ного університету був створений клуб за інтересами під назвою «Бійці 

мистецтва», який об’єднує талановитих людей, студентів нашого вишу, 

які є талановитими самодіяльними письменниками, поетами-

початківцями та любителями літературного слова.  

Членами клубу є: 

Бабак Антон – студент 23 гр. ФМІ 

Бодіяну Ян – студент 23 гр. ФМІ 

Брайлян Інна – студентка 11 гр. ФУФ 

Вейда Аліна – студентка 35 гр. ФПО 

Джоага Анна – студентка 21 гр. ПГФ 

Костів Соломія – студентка 12 гр. ФПТО 

Курденко Вікторія – провідний бібліотекар 

Прокопчук Віталія – провідний бібліограф 

Румянцев Олександр - студент 43 гр. ФПТО 

Січкар Анастасія – студентка 11 гр. ФУФ 

Хоменко Альона – студентка 12 гр. ФМІ 

Чорна Тетяна – лаборант кафедри ПО та ТП 

Шкуренко Анастасія – студентка 24 гр. ФІФ 

Ягуфарова Аліна – студентка 11 гр. ФУФ 

З кожним засіданням популярність його зростає, склад клубу постій-

но поповнюється новими членами. Об’єднання працює над пошуком 

нових талантів, збирає, накопичує все, що виходить з-під пера творчої 

молоді. 

Особлива роль клубу полягає в організації інтелектуального спілку-

вання, створення атмосфери колективізму, виробленні навичок громад-

ської діяльності, в наданні можливості емоційної, психологічної розря-

дки. 

Маємо велику надію, що в найближчому майбутньому випустимо 

спільну збірку віршів, де будуть вміщені поетичні доробки учасників 

клубу на різноманітну тематику. Ми чекаємо на кожного, хто володіє 

поетичним словом, і на тих, хто полюбляє поринати в атмосферу душе-

вної поезії. 

Матуся! 

Мамусю, ти ж знаєш як сильно,  

Як сильно і ніжно люблю я тебе, 

І де б я не була – далеко чи близько,  

Душею і серцем відчуєш мене! 

З тобою, матусю, завжди я щаслива 

І, навіть, як гірко бува на душі,  

Щось мучить, турбує, бентежить щосили -  

Дасиш ти пораду корисну мені. 

Для мене, матусю, ти ангел маленький,  

Ти ніжність, чарівність, безмежність добра,  

Ти сонечка ясний промінчик, 

Ти рідна, найкраща моя! 

Ти все найдорожче в житті, що я маю, 

Тобою живу й дорожу. 

Сьогодні ж тебе я зі святом вітаю,  

Тебе я, матусю, безмежно люблю! 

Курденко В. В. 

Моє село найкраще в світі 

Село для мене – це душі частинка,  

Куди не глянеш – серце аж бринить,  

І все тут миле для людського ока,  

Щасливі ми в Паланці нашій жить! 

 

Розкішних ставів є в нас чи немало,  

Вода криштальна в них тече помалу,  

І очерету за прекрасну вроду 

Вона нашіптує сердечну оду… 

 

А ось і ліс, хитаючись від вітру,  

До сонця руки-гілля простяга,  

Дерева пісню завели барвисто-ніжну 

При поцілунках теплого доща. 

 

Як гарно сонце сходить з небокраю,  

Воно полоха вранішню росу,  

Яка, сховавшись під листочком скраю, 

Чека відродження вечірнього свого! 

 

Паланка в нивах пишних потопає, 

Тут колос наливається життям! 

Як глянеш вдаль – душа аж завмирає… 

І обнялись там небо і земля… 

Курденко В. В. 



20 лютого народились: 
1888 р. — Василь Барвінський, український композитор, піаніст, музикознавець, 

педагог, музичний критик, диригент. 

1889 р. — Лев Ревуцький, український композитор, педагог, музичний і громадсь-

кий діяч.  

1905 р. - Улас Самчук, український письменник, журналіст і публіцист, громадсь-

кий діяч. 

20 лютого в історії: 
1649 р. — Богдан Хмельницький почав переговори з поляками про визначення 

кордонів Запорізького війська. 

1666 р. — був заснований Монреаль — одне з найбільших канадських міст. 

1872 р. — у США запатентований електричний ліфт . 

1877 р. — у Великому театрі в Москві відбулася прем'єра балету Петра Чайковсько-

го «Лебедине озеро» 

1940 р. — на екранах вперше з'явилася знаменита пара — кіт Том і миша Джеррі.  
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27 березня народились: 

1911 р. — Михайло Сорока, український дисидент, член ОУН.  

1916 р. — Іван Чиженко, український вчений у галузі електротехніки, док-

тор технічних наук. Створив наукову школу в галузі вентильно-

перетворювальної техніки. 

Події 27 березня: 
1860 р. — мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн запантетував штопор. 

1914 р. — І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановив світовий рекорд 

швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год. 

2014 р. — Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність 

України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами.  

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ 
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28 січня народились: 
1854 р. — Володимир Високович (Вінницька обл.) — паталогоанатом, 

бактеріолог та епідеміолог.  

1884 р. — Василь Масютин, український художник, скульптор, майстер гра-

вюри, представник символізму.  

1903 р. — Юлій Мейтус, український композитор єврейського походження. 

Автор 17 опер, близько 300 романсів на слова Лесі Українки, Івана Франка, 

Тараса Шевченка, Андрія Малишка, Павла Тичини та ін. 

Події 28 січня: 
1920 р. — виставою В. Винниченка «Гріх» у Вінниці відкрився Український 

драмтеатр імені Івана Франка (тепер Національний академічний драматичний 

театр імені Івана Франка). 

1992 р. — Верховною Радою України затверджено національний синьо-

жовтий стяг Державним Прапором України. 


