
Вся робота Наукової біб-

ліотеки УДПУ імені Павла 

Тичини спрямована на допо-

могу навчальному процесу 

та організацію самостійної 

роботи студентів. Для задо-

волення потреб користувачів 

формується інформаційний ре-

сурс бібліотеки документами 

педагогічного профілю та з сумі-

жних галузей знань на різних 

носіях інформації (традиційних 

та електронних), здійснюється 

опрацювання і введення у чита-

цький обіг нових надходжень, 

впроваджуються нові технології 

у практику роботи бібліотеки. 

Фонд бібліотеки формується 

шляхом співпраці з багатьма 

видавництвами України. Значна 

частина підручників, посібників, 

методичних вказівок, програм 

надходить від викладачів нашого 

закладу та благодійних організа-

цій.  

В процесі обслуговування 

користувачів для популяризації 

бібліотечно -бібліографічних 

знань, удосконалення форм і 

методів самостійної роботи з 

пошуку, систематизації та вико-

ристання джерел інформації пра-

цівниками бібліотеки організо-

вуються книжкові виставки, від-

криті перегляди літератури, про-

водяться бесіди, тематичні вечо-

ри, радіопередачі.  

Важливим напрямом роботи 

наукової бібліотеки, спрямованої 

на систематичне забезпечення 

бібліографічною інформацією 

відповідно до запитів користува-

чів є бібліографічне інформуван-

ня. З цією метою практикується 

проведення Днів інформації. Їх 

метою є презентація читачам 

літератури, що надійшла до біб-

ліотеки за певний період. До 

програми Дня інформації вклю-

чають виставки літератури, про-

ведення бесід, консультацій. 

Інформацію щодо нових над-

ходжень до бібліотеки можна 

отримати також відвідавши сто-

рінку бібліотеки на сайті універ-

ситету. 

У популяризації бібліотечно-

бібліографічних знань важливу 

роль відіграють заняття з бібліо-

текознавства та бібліографії, 

метою яких є прищеплення пер-

шокурсникам навичок самостій-

ної роботи з джерелами інфор-

мації через усвідомлене і цілесп-

рямоване використання фондів 

бібліотеки. Для студентів пер-

ших курсів всіх факультетів про-

водяться теоретичні та практичні 

заняття, на яких навчають: 

 вільно орієнтуватися в інфо-

рмаційному просторі; 

 технологіям користування 

бібліотеками всіх типів; 

 користуватися довідково-

бібліографічним апаратом біблі-

отеки, довідковим апаратом кни-

ги; 

 працювати з будь-яким ви-

дом каталогів, включаючи елект-

ронний; 

 володіти правилами скла-

дання монографічного та аналі-

тичного опису джерел інформа-

ції; 

 вміло складати списки вико-

ристаної літератури при напи-

санні рефератів, курсових, дип-

ломних та магістерських робіт  

До послуг користувачів біблі-

о т е к и  в  і н ф о р м а ц і й н о -

бібліографічному відділі завжди 

черговий бібліограф, який при 

потребі надасть професійну кон-

сультацію з питань самостійного 

пошуку необхідної інформації, її 

систематизації та використання. 

Перехід Наукової бібліотеки 

до застосування автоматизова-

них технологій на основі програ-

ми «УФД/Бібліотека» набагато 

спростив шлях самостійного 

пошуку інформації в фондах 

бібліотеки УДПУ. Багатоаспект-

не відображення бібліотечного 

фонду в електронному каталозі 

дає можливість проводити по-

шук з будь-якого елементу біблі-

ографічного опису: за темою, 

автором, назвою, ключовими 

словами, персоналіями та інши-

ми ознаками.  

Значне місце в самостійному 

користуванні електронним ката-

логом  бібліотеки посідають бази 

даних: «Новітні технології в 

освіті», «Краєзнавство Черкащи-

ни», «Краєзнавство Уманщини», 

«УДПУ», «Молодь за здоровий 

спосіб життя», «Земля – наш 

спільний дім», «Публікації ви-

кладачів університету», повноте-

кстова база даних «Електронні 

копії видань».  

Доступ до електронного ката-

логу бібліотеки та консультацію 

з його використання можна 

отримати в інформаційно -

б і б л і о г р а ф і ч но м у в і д д і л і 

(центральний корпус), комп’ю-

теризованих читальних залах № 

1(центральний корпус) та № 2 

(п’ятиповерховий гуртожиток).   

Для самостійного пошуку 

необхідної інформації  всі ком-

п’ютери читальних залів підклю-

чені до мережі Інтернет.  
ТКАЧЕНКО Т.С. 

Завідувач інформаційно-

бібліографічного відділу 

Інформаційний вісник 

Наукової бібліотеки 

Уманського 

державного 

педагогічного 

університету  

імені Павла Тичини 

Бібліотечні 
вісті 
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Бібліотечна діяльність у навчально-методичному 

забезпеченні навчального процесу 



С Т Р .  2  

«Книги - морська глибина, 
Хто в них пірнав аж до дна,  
То, хоч і труду мав досить, 
Дивнії перли виносить» 

І. Франко 

«Шевченків край, земля безсмертного 

Тараса…», так в Україні називають сучас-

ну Черкащину. Кожна людина повинна 

завжди пам’ятати звідки вона родом, де її 

коріння, знати історію свого народу, бо 

хто не знає свого минулого, той не вартий 

майбутнього. У науковій бібліотеці     

УДПУ знаходиться матеріал про історич-

не минуле Черкаського краю, зокрема 

м. Умань. У читальних залах постійно 

презентуються книжкові виставки: 

«Історія Уманщини. Її минуле і сьогоден-

ня.» Завдання цих виставок показати, які 

найбільш цінні книжки необхідно прочи-

тати, щоб розширити кругозір, виховува-

ти культуру, національну свідомість, ша-

нобливе ставлення до рідного краю.  

Хтось із мудрих сказав: «Бібліотекар − 

це не професія, а стан душі». Для кожної 

освіченої людини бібліотекар – це, насам-

перед творча особистість, яка безкорисли-

во, щедро з повною віддачею служить 

суспільству, читачеві. На основі краєзнав-

чого матеріалу, нещодавно була організо-

вана виставка «Видатні бібліотекарі Чер-

кащини». Історія України невіддільна від 

історії бібліотек. Книгозбірні відіграли 

важливу роль у розвитку цивілізації. Сьо-

годні – це інформаційні, культурні, освіт-

ні заклади.  

До Шевченківських свят у бібліотеці 

також кожного року проводиться огляд 

книжкових виставок: «Тарас Шевченко – 

основоположник української літератури», 

«Великий Кобзар. Художник. Поет» та 

інші. Такі матеріали користуються вели-

ким попитом серед читачів, студентів, 

викладачів, учителів. Зміст виставок 

виховує в читача любов до рідного 

краю, вміння цінувати історично-

культурні пам‘ятки. 

Наукова бібліотека УДПУ проводить 

велику роботу по створенню краєзнавчої 

картотеки. Складена і постійно попов-

нюється картотека газетно-журнальних 

статей з краєзнавства. 

1. Умань. Загальні питання. Історія 

Уманщини. 

2. Культура життя Уманщини 

(мистецтво, література). Природа 

Уманщини. 

3. Освіта. Наука. Охорона здоров’я. 

У читальних залах наукової бібліоте-

ки зберігаються підшивки газет краєзна-

вчого напрямку: «Молодь Черкащини», 

«Нова Доба», «Черкаський край», 

«Вечірні Черкаси», «Уманська зоря», 

«Умань».  

Молодь повинна глибоко вивчати, 

добре знати природні особливості та 

історико-культурні надбання рідного 

краю. Це знання не лише підносить і 

звеличує людину, розширює її світогляд, 

воно є своєрідним містком, що єднає 

покоління минулі з поколіннями ниніш-

німи. 
НАКТІНІС І.Б.   

Бібліотекар читального залу №3 

1. Митець, котрий реалізу-
вався в літературному чи 
будь-якому іншому худож-
ньому творі.  

(Автор)  
2. Літературний жанр, го-

ловним героєм якого (в літе-
ратурному сенсі) є сам ав-
тор.  

(Автобіографія, Автобіо-
графічний) 

3. Власноручний напис 
автора на певному предметі 
(книзі, листку, тощо). 

 (Автограф) 
4. Частина тексту, компо-

зиційно найменша, означена 
відступом на початку першо-
го рядка.  

(Абзац) 
5. Літературний щомісяч-

ник для дітей молодшого та 
середнього шкільного віку, 
виходить з 1945 р. у Києві. 

(«Барвінок») 

Б І Б Л І О Т Е Ч Н І  В І С Т І  

Дай відповіді 

на питання 

Використання краєзнавчого потенціалу 

 у   роботі бібліотекаря 

З нагоди 73 річниці від початку масових політичних репре-

сій у СРСР (1937-1938 рр.), що увійшли в історію як роки 

масового терору, 17 травня в читальному залі №2 університе-

ту відбувся круглий стіл «Реабілітовані історією». Подія зіб-

рала викладачів та студентів університету, щоб ще раз повер-

нутися до цієї теми, болючої для всього українського народу. 

На зустріч був запрошений Чорномаз Богдана Данилович, 

колишній політичний в’язень так званої 36-ї зони Кучино 

Пермської області, нині викладач університету, кандидат іс-

торичних наук, доцент, автор біля 20 наукових праць. Дуже 

зворушливим був виступ Богдана Даниловича, який сам, ще 

будучи студентом, потрапив до концентраційного табору. 

Але роки, проведені в ув’язнені, не зламали його духу, він так 

і залишився чуйною, доброю людиною. 

Майже дві години тривала бесіда за круглим столом. При-

сутні задавали різноманітні питання, що стосувались не тіль-

ки безпосередньо репресій, а й такі, що торкаються сучасної політики та життя. 

Присутня на зустрічі Полєхіна Вікторія Миколаївна, старший науковий співробітник Центру педагогічного краєзнав-

ства УДПУ, керівник студентської наукової групи «Репресовані освітяни Черкащини», розповіла про кропітку роботу по 

зібранню, збереженню та донесенню до громадськості спогадів та фактів того трагічного часу. 
АБРАМЕНКО А.І. 

Бібліотекар читального залу №2 

Реабілітовані історією 



Життя - це мить, зумій його прожити! 

С Т Р .  3  
В И П У С К  № 2  

День Перемоги! 9 травня назавжди залишиться днем осяяним звісткою про 

перемогу, але й затьмареним гіркотою мільйонних втрат. 

Шлях до Перемоги тяжкий. Він проходив через окопи і партизанські ліси, 

через підпілля й гестапівські катівні, через розпач і віру. Його наближали, як 

могли.  

Усе менше залишається тих, хто кував Перемогу, хто пам’ятає злочин фаши-

стів зі свого трагічного досвіду. Тим дорожчою й значущою є зустріч, яка від-

булась у читальному залі №1, студентів природничо-географічного факультету 

з ветераном Великої Вітчизняної війни майором запасу Огнивим Василем Єв-

докимовичем. Василь Євдокимович повідав присутнім 

про ту страшну війну, яка принесла горе майже у кожну 

хату, розповів за що був відзначений, поділився своїми 

спогадами, враженнями. 

Студенти підготували святковий виступ. Сулига Надія 

прочитала авторський вірш, присвячений загиблим вої-

нам. Ременюк Вікторія вразила своїм чудовим співом. 

Низький уклін вам, дорогі ветерани, за вашу мужність, 

стійкість, мирний дім, за Перемогу. 

Дякуємо, солдати, вам! 
ЛЮБОМСЬКА Л. О.  

Бібліотекар читального залу №1 

Хто багато читає, той багато знає! 

Людське життя…Неповторне та звич-

не, радісне і сумне, сповнене глибоких 

переживань, солодке, як мед, і гірке, як 

полин. 

Люди, їх мільйони… Всі вони зовсім 

різні і чимось неповторні. Вони, мов ті 

зорі на небі, що горять своєрідним світ-

лом. 

Рано чи пізно кожному доводиться 

вибирати. Для того, щоб зробити прави-

льний вибір, людина повинна усвідоми-

ти: хто вона є, ким хотіла б стати в жит-

ті, що слід зробити,щоб досягти цього. 

Вибір способу життя має значний 

вплив на наше здоров’я. Щоб бути спра-

вді здоровим недостатньо підтримувати 

лише добру фізичну форму. Важливу 

роль відіграють розумовий і духовний 

фактори. 

Дуже часто свідомість людини запо-

лоняється алкоголем і наркотиками. «Викрадач розуму» - так називають алкоголь з давніх часів. 

Про шкідливість вживання наркотичних і психоактивних речовин розповіла студентам викладач кафедри  

Валеології та фізичного виховання Соколенко Людмила Степанівна на навчально-виховному заході, який 

відбувся 1 квітня у читальному залі №1. Студенти 12 групи природничо-географічного факультету з інте-

ресом відгукнулися на пропозицію бібліотеки взяти участь у заході. Їх виступ сподобався усім глядачам, до 

уваги яких були також представлені цікаві відео. 

Паління, алкоголь, наркотики є не лише особистою проблемою кожної людини окремо, але й гострою 

соціальною проблемою, з якою пов’язане майбутнє усього людства. Тому дуже важливо як найчастіше роз-

глядати цю проблему і саме з молодими людьми, суспільні орієнтири, цінності яких лише формуються. 
УСАТЮК О. А.  

Бібліотекар читального залу №1 

Живі у пам'яті народній 



світ українських традицій 

Трійця - п'ятдесятий день 

після Великодня 

Трійця (Тройця, Троїця, Святого Духа) своїм 

місцем у календарі повністю завдячує Великод-
ню. Свято має також інші назви — П’ятдесятниця 

(П’ятидесятниця), бо його відзначають на п’ятде-
сятий день після Світлого Воскресіння Христово-
го. На ці ж дні припадають Зелені свята 

(Клечальна неділя, Клечальні святки), які в уяві 
народу тісно переплетені з Трійцею. 

Свято має яскраво виражений дохристиянсь-
кий характер, але це не завадило православ’ю 

адаптувати більшість стародавніх місцевих обря-
дів, що не суперечили головним християнським 

ідеям. На початку літа достигають перші трави і 
починається косовиця — запасання сіна на зиму 

для худоби. Буяє зелень дерев, цвітуть лугові й 

польові квіти, розвиваються зернові. Старосло-
в’янські обряди поклоніння деревам збереглися в 

українців у звичаях ставити на Трійцю клечання 

у вигляді берізок, кленів і ясенків на подвір’ях, 

центральних сільських майданах, на вигонах, у 

прикрашанні хатньої стріхи гілками й різними 

запашними травами. На воротах вішали вінки з 

гілля й квітів, зелені м’яти, любистку, чебрецю, васильків, татарського зілля (аїру), ромашки, 

маруньки, божого древка, полину та інших духмяних трав, які, за повір’ями, могли відганяти 

нечисту силу. 

Прикрашали хату і зсередини: 

ароматним зіллям заквітчували 

ікони, вішали його на жердку, бі-
ля вікон, розсипали товстим ки-
лимом по долівці. Ці вінки й тра-
ви пізніше не викидали. Вінки 

надягали на молоді головки капу-
сти, щоб вона росла головата і її не їла 

гусінь. Зелень сушили і зберігали. Якщо 

хворіла худоба, їй підмішували до корму 

троїцького зілля, троїцьким клечанням 

також підкурювали хворих людей і тварин. 

Жінки брали калачі, свічки, будз (різновид 

сиру), сир, молоко в дзбанах або в коновках і 
йшли до церкви. Там, прилаштувавши свічку 

на хлібину або калача, запалювали її і курили 

ладан так, що у церкві ставало аж сиво від 

солодкого диму. Це «надавало цілому обхо-
дові таємничих чар». Частину харчів лишали 

«на церкву», частину несли на цвинтар. Там 

пригощали бідних: спершу молоком, потім ін-
шими стравами. 
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