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Інформаційний вісник бібліотеки Уманського  державного педагогічного 

університету  імені Павла Тичини  

 «Бібліотека – це той храм, де завжди  

народжується і зберігається духовність» 

 Василь Сухомлинський  

Бібліотека – сучасний інформаційний центр 
Бібліотека - це не тільки храм мудрості, пізнання і доброти всього людства, але і сучас-

ний інформаційний центр. Електронні інформаційні ресурси ніколи не замінять, а лише бу-

дуть доповнювати накопичені за століття знання в традиційній формі. Наш час іменується 

«століттям інформації», коли всі сфери діяльності людини – навчання, робота, дозвілля про-

низані інформаційно-комунікаційними технологіями. Сучасну бібліотеку важко уявити без 

комп’ютерної техніки. Вона дозволяє збільшити кількість відвідувань, а найголовніше – інфо-

рматизація бібліотек відкриває широкі можливості самостійної творчої роботи користувачів,  

зменшує витрати часу на пошук необхідної інформації, робить доступ до будь-якої інформації 

відкритим. Але не варто забувати, що головним диригентом процесу пошуку інформації зав-

жди був, є і буде бібліотекар. Микола Реріх сказав: «Ніякі каталоги, ніякі описи не замінять 

бібліотекаря. Любляче слово і досвідчена рука здійснюють справжнє диво просвітництва».  

Бібліотека в нашому освітньому закладі є інформаційним центром по забезпеченню 

навчально-виховного процесу, одним із важливих відділів якого слід назвати інформаційно-

бібліографічний відділ. Основними напрямками роботи даного відділу є: виконання усних та 

письмових бібліографічних довідок згідно запитів користувачів бібліотеки; надання консуль-

тацій з питань використання довідково-пошукового апарату; обслуговування віддалених кори-

стувачів за допомогою сервісу «Віртуальна довідка»; проведення Днів інформації; консульту-

вання щодо бібліографічного оформлення списку джерел до наукової роботи; індексування 

наукових робіт за таблицями УДК; проведення практичних занять з формування інформацій-

ної культури користувачів; аналiтико-синтетична обробка періодичних та продовжуваних ви-

дань, збiрникiв наукових праць та матеріалів конференцій шляхом вiдображення змісту в еле-

ктронному каталозі; складання бібліографічних покажчиків та методичних матеріалів на до-

помогу навчальній та науково-дослідній діяльності університету.  

З початку  вересня інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки розпочав заняття з 

першокурсниками по ознайомленню з правилами користування довідково-бібліографічним 

апаратом (систематичною картотекою статей, систематичним, алфавітним та електронним ка-

талогами, краєзнавчими картотеками). Відділ здійснює оперативне задоволення інформацій-

них запитів читачів універсального характеру, допомагає викладачам, аспірантам, студентам, 

співробітникам, всім читачам, які щодня звертаються по допомогу з отримання різноманітної 

бібліографічної інформації про книги, статті, події, факти, необхідні для наукової, практичної 

роботи. 

Систематично бібліотекарі готують комплексний захід «День інформації», мета якого 

ознайомити користувачів з новими вітчизняними та іноземними книгами, працями викладачів 

університету. Регулярно поповнюються новими бібліографічними записами електронні бази 

даних: «Земля – наш спільний дім», «Краєзнавство Уманщини», «Краєзнавство Черкащини», 

«Молодь за здоровий спосіб життя», «Новітні інтерактивні технології навчання», «Праці ви-

кладачів університету», «УДПУ», «Учитель». 

У 2017 році у бібліотеках України була введена нова Універсальна десяткова класифі-

кації (УДК). З початку введення працівниками відділу проіндексовано 1450 документів: моно-

графій, статей, дисертацій, навчальних посібників, збірників. Бібліотекарі завзято працюють, 

щоб задовольнити запити читачів, вони завжди в пошуку чогось нового, цікавого, корисного. 



Пліч о пліч з інформаційно-бібліографічним відділом бібліотеки Уманського державного педагогі-

чного університету імені Павла Тичини працюють й інші: відділ комплектування та наукової обробки 

документів, відділ обслуговування, відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.  

Бібліотекарі заздалегідь підготувалися до початку нового навчального року і створили комфортні 

умови для вирішення питань обслуговування та задоволення 

інформаційних потреб користувачів. З цією метою для першоку-

рсників працівники книгозбірні проводять вступні лекції, екску-

рсії, бесіди, на яких знайомлять «новачків» з правилами та спе-

цифікою роботи, складають графік обслуговування усіх 1-х кур-

сів колективно по групах, надаючи можливість отримати пакет 

документів (від 10 до 20 примірників) необхідних для навчання. 

А надалі, кожен студент може приходити в бібліотеку в індиві-

дуальному порядку і отримувати запропоновану літературу або 

підібрану бібліотекарем з тієї чи іншої теми. 

 На сьогоднішній день кількість користувачів нашої біблі-

отеки за єдиним реєстром перевищує 10 тисяч осіб, серед них: 

науковці, викладачі, співробітники та студенти університету. 

Приємно зазначити, що ця цифра  з кожним роком зростає. Від-

діл обслуговування забезпечує доступ читачів до інформації 

шляхом наполегливої роботи абонементу, читальних залів, та 

навчально-методичних кабінетів. Фонд формується відповідно 

до профілю університету та інформаційних потреб читачів й 

перебуває у динамічному русі, постійно оновлюється та редагу-

ється.  Крім навчальної та художньої літератури містить рарите-

тні видання з різних галузей знань, літературу зарубіжних країн, 

докторські та кандидатські дисертації, автореферати.  

Бібліотека не тільки транслює гуманітарні цінності: 
культура, історія країни і сім’ї, просвіта, індивідуальна тво-
рчість, корисне дозвілля, соціалізація особистості, інфор-
мація, освіта, громадянські права, масові комунікації, відк-
ритість, а і є їх створювачем. З цією метою, значна увага 
приділяється культурно-просвітницькій роботі, використо-
вуючи, як випробувані часом, так і впроваджуючи нові під-
ходи, напрямки та форми роботи. Особливостями просу-
вання читання є творчі зустрічі, усні журнали, круглі сто-
ли, фотоконкурси, арт-терапія у бібліотеці, майстер-класи 
та інші масові заходи, орієнтовані на пріоритет розвитку 
особистості. Бібліотекарі намагаються щоразу осучаснити 
книгозбірню, вигадуючи цікаві заходи, аби привабити яко-
мога більшу кількість осіб. З нагоди свят та визначних по-
дій для відвідувачів готують цікаві виставки, проводять 
конкурси, акції, дивують родзинками, наприклад, вистав-
кою цінних й унікальних видань.  

Для успішної підготовки фахівців, що відповідають 
сучасним освітнім вимогам та сприянню розвитку й про-
гресу науки, бібліотекарі обов’язково співпрацюють з нау-
ково-педагогічними працівниками, забезпечують доступ 
науковців університету до цілого ряду електронних баз да-
них, адже стратегія кожного ученого  залежить від володін-
ня інформацією та правильного розміщення її у всесвітній 
мережі. 

Дуже приємно, що напередодні Всеукраїнського дня біб-

ліотек колектив бібліотеки теплими і щирими словами вітають члени адміністрації університету, 
декани факультетів, викладачі та студенти. Колектив дякує всім за вітання зі святом і розуміння 
важливості процвітання професії бібліотекаря. 

СКАРБНИЦЯ ЗНАНЬ 
БІБЛІОТЕЧНІ ВІСТІ 



 

КЛУБ ЗА ІНТЕРЕСАМИ 

 Член бібліотечного клубу «Бійці мистецтва», студентка третього курсу факультету до-

шкільної та спеціальної освіти, Карина Пелещенко, бере активну участь у житті університету, 

завжди залишається не байдужа до всього, що відбувається навколо. Активна, впевнена в собі, 

творча особистість приваблює людей, які поряд.  

Карина про себе  
Дівчина невеличкого зросту, проте з великими амбіціями. З 

дитинства досягала того, чого хотіла завдяки своїй впертості 

та наполегливості. Саме тому почала писати вірші не зважа-

ючи на думку інших ще з 12 років. Характер не простий, але 

добра душа та творчий підхід до всіх поставлених задач. Мо-

жливо трішки самовпевнена, проте можу бути й самокритич-

на. А взагалі, гарна людина, з якою приємно поспілкуватися 

за чашкою чорного чаю з лимоном… 

  Сама я із Сумської області, село Бобрик, яке має над-

звичайно цікаву історію. Думаю,  життя – це непередбачува-

на штука і треба бути готовим до всього. Тому закінчила ме-

дичне училище і  тепер можу користуватися цими важливими 

знаннями... А ще – надзвичайно люблю діток, що і змусило 

вступити до нашого університету на факультет дошкільної та 

спеціальної освіти.  

ВИПУСК № 35                                         

Як леді з Ренесансу 

Спокійним голосом сказав мені "привіт", 

Ми не бачились з тобою наче сотню літ. 

А ти спокійно так, без емоцій розмовляєш, 

Лише очима в погляді моєму щось шукаєш. 

Ти так змінився, прямо не впізнати 

Ти подорослішав, ну що тепер казати... 

Я теж змінилася 

Але не знаю в який бік, 

Хоча мабуть в поганий, 

Якщо послухати базік. 

Пройшло немало часу з нашого знайомства, 

Мабуть хтось чаклував,  

Робив ті штуки всі відьомські, 

Бо ти важливий, як і був для мене. 

Що ж Ви робите зі мною, джентльмене? 

Прості слова, та сказані так щиро, 

Дають початок у мені надії 

На те, що Ви, як справжній чоловік, 

Захищати будете мене повік, 

А я як леді з Ренесансу, 

Як героїня старовинного романсу, 

Чекатиму на Вас усе життя, 

Щоб виникло у серці щире почуття...́ 

Це все думки мої курйозні, 

А тепер, якщо сказать серйозно, 

То вдячна долі я за те, 

Що впливаєш на життя моє.  

Чай з лимоном  

Хотів вірша про з лимоном чай? 

Тоді будь ласка, ось, тримай! 

 

Бо чай з лимоном - це так круто, 

Це те, що надихає і бадьорить, 

Змушує згадати, про відчуте 

І змушуєш забути, що болить... 

Він повертає віру у найкраще 

І заспокоює усі думки, 

Він ніби зберігає від напастей 

І дає віру в себе, він мені. 

 

Отак сиджу, колись бувало, з чашечкою чаю, 

Але лише із чорною, з лимоном і три цукру... 

І спокій, рівновагу у собі я відчуваю 

І згадую про те приємне, що було забуто. 

 

І так спокійно на душі, нема тривоги 

І лізуть в голову нові рядки, 

Складаються у ній цікаві діалоги, 

Здавалося б, "Візьми і запиши". 

Та ні ж, не можу відірватися 

Від смакування чаю чорного з лимоном, 

́ ́ ́
́
Для мене чай - це дійсно уся Я 

І це не піддається, ніяким там законам! 
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Пропонуємо Вашій увазі цікаві факти про Україну, 

 які Ви можливо не знали. 

Українське містечко Рахів, розташоване серед Карпат, офіційно вважа-

ється географічним центром Європи. А сама Україна є найбільшою єв-

ропейською державою, вся територія якої географічно знаходиться в 

Європі.  

Станція метро «Арсенальна» у Києві — найглибша у світі. Вона 

проходить під землею на глибині 105 м. Станцію біля будівлі пар-

ламенту побудували в 1960 р. однією з перших. За деякими даними, 

у тунелях біля «Арсенальної» є таємні схованки для політичної вер-

хівки.  

Пам’ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку 

встановлені в 1500 місцях по всьому світу.  

Третій найвідвідуваніший у світі Макдональдс знаходиться в Києві 

біля залізничного вокзалу. Цей заклад незмінно потрапляє до п’ятір-

ки найбільш жвавих Макдональдсів світу.  

Найдовший музичний інструмент у світі - це українська трембіта. Її 

довжина може досягати чотирьох метрів, а її звуки чутні більш ніж 

за десять кілометрів.  

На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему на пла-

неті. Чорноземні грунти при правильній обробці дають найбільшу 

кількість врожаю. Під час Другої світової війни німці навіть вивози-

ли чорнозем на поїздах. 

Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб в урочи-

щі Юзефін Рівненської області.  

Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень — це «Щедрик», народна пісня, записана 

українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як Carol of the Bells або Ring 

Christmas Bells. На You tube різні виконання «Щедрика» набирають мільйони переглядів.  


