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Зустрічаємо 2020! 

Закінчився 2019 рік і ми всі радо зустрічаємо наступний 2020! Нехай він принесе 
щастя і радість у кожну домівку та успіх у нових починаннях! Нехай все, що ми хотіли 
почати – почнеться, а те, що хотіли закінчити – закінчиться, нехай світ відкриє нам нові 
двері! 

Бібліотекарі Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини завершили всі заплановані справи та розпочали нові, в ногу з часом, з новими 
ідеями та силами, прагнучи підвищити репутацію бібліотеки як потужного 
інформаційного центру сучасності, який залишається максимально відкритим для всіх 
відвідувачів. 

Працівники бібліотеки завжди прагнуть ознайомити своїх користувачів з наявною 
літературою, для цього готують бібліографічні огляди та бібліографічні списки 
літератури за темами. Також, враховуючи потребу користувачів в отриманні якомога 
повної і всебічної інформації про бібліотечні фонди, нові надходження взагалі та з 
фахових питань зокрема, відділом комплектування здійснюється бібліографічне 
інформування факультетів про надходження до бібліотеки літератури, придбаної за 
кошти університету. До послуг користувачів бібліотека пропонує щорічний 
бібліографічний покажчик «Друковані видання професорсько-викладацького складу 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у фондах 
бібліотеки», віртуальні щомісячні інформаційні списки нових надходжень та 
щоквартальні інформаційні бюлетні «Наукові праці вчених УДПУ». Щоквартально 
виходить випуск інформаційного вісника «Бібліотечні вісті», з електронним варіантом 
якого можна ознайомитися на сайті бібліотеки. 

Доступність кожного користувача до інформаційних ресурсів забезпечує сайт 
бібліотеки, який сприяє просуванню бібліотечних продуктів і послуг та поєднує в собі 
інформаційні, пошукові, освітні, рекламні, навігаційні функції. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини входить до 
переліку кращих закладів вищої освіти України, яким, згідно наказу МОН України 
№ 678 від 16.05.2019 р. «Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим 
установам до електронних наукових баз даних», було надано доступ до 
найавторитетніших міжнародних баз даних Scopus та Web of Science до 31 травня 
2020 року. 

Уже третій рік поспіль працівники бібліотеки для наукової спільноти університету 
проводять навчальні семінари по роботі із базою даних Scopus та Web of Science і 
надають інструкційні матеріали. З лютого 2019 року було проведено 3 серії 
навчальних  семінарів  «Можливості  міжнародних баз даних для дослідника і його 
досліджень»  (12  факультетів, 39 кафедр – 117 семінарів). Статистичні дані 
відвідування баз даних Scopus та Web of Science науковцями УДПУ імені Павла 
Тичини свідчать про важливість та доцільність надання безкоштовних послуг щодо 
використання наукометричних баз даних для науковців університету. 

Бібліотекарі взяли участь у підготовці та проведенні семінару «Можливості Web of 
Science для науковців» (11 березня 2019 року). Спікером семінару виступила Ірина 
Тихонкова, експерт з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії 
Clarivate Analytics, кандидат біологічних наук. 
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Не одноразово організовували доступ для участі у вебінарах від компанії Clarivate 
Analytics з питань представлення наукових праць учених у світовій системі наукових 
комунікацій для молодих науковців. 

Для розширення використання інформаційних технологій та забезпечення 
інформаційної бази протягом року продовжували підтримувати зв'язки з 
«Електронною бібліотекою України», співпрацювали з Українською бібліотечною 
асоціацією. Бібліотекарі продовжили формування Всеукраїнського реферативного 
ресурсу для реферативної бази «Україніка наукова» та Українського реферативного 
журналу «Джерело». Прореферовано ряд статей із видань університету «Історико- 
педагогічний альманах» та «Порівняльно-педагогічні студії». 

Станом на кінець 2019 року електронний каталог бібліотеки університету 
нараховує 84 018 бібліографічних записів та 123 616 документів, що означає постійне 
збільшення наповнення електронного каталогу. Розмір документного ресурсу досяг 
420 973 примірники. 

З метою використання ресурсів бібліотеки у науковій діяльності, бібліотекарі 
створюють вторинно-інформаційні ресурси, проводять цілий ряд культурно- 
просвітницьких заходів, постійно розширюють та активно впроваджують нові форми 
роботи. Протягом року експонуються тематичні книжкові виставки, відкриті 
перегляди, проводяться дні інформації, бібліографічні огляди, складаються  
тематичні та рекомендаційні списки літератури, бібліографічні покажчики, 
створюються віртуальні виставки. Вся інформація, знову ж таки, обов’язково 
розміщується на сайті бібліотеки. 

З метою вивчення читацьких інтересів та потреб наших користувачів, 
бібліотека проводить анкетування та опитування, ведеться аналіз читаності не лише 
серед студентів, а й серед викладачів та співробітників. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій впливає на зміст та форми 
довідково-бібліографічної роботи. Тому в режимі обслуговування «запит ‒ відповідь» 
оперативно, якісно і своєчасно здійснюється індексування наукових праць 
співробітників, студентів, магістрантів, аспірантів згідно таблиць УДК. Користувачам 
надаються довідки: бібліографічні, тематичні, фактографічні, адресні, уточнюючі, 
надаються консультації з правил користування каталогами та картотеками, 
проводяться бібліографічні уроки зі складання списку літератури, що дає можливість 
зорієнтуватися в інформаційному просторі бібліотеки університету та мережі 
Інтернет. 

Сьогоднішня реальність інформаційного суспільства диктує нам нові умови 
щодо якості, повноти та оперативності інформаційно-бібліографічного 
обслуговування. Обслуговування користувачів нашої бібліотеки здійснюється на 
абонементі та шести читальних залах. Також бібліотека забезпечує навчальними 
посібниками 18 навчально-методичних кабінетів, які створені на базі факультетів. 

У 2019 році було надано бібліотечні послуги понад 11 000 користувачам та 
видано понад 400 000 документів в структурних підрозділах відділу обслуговування, 
зареєстровано 210 150 відвідувань читачів. 

Бібліотека університету може пишатися своїм фондом, його величиною і 
якістю. На початок 2020 року розмір документного ресурсу досяг 420 973 примірники. 
Працівники книгозбірні і надалі продовжать роботу з формування бібліотечного 
фонду та його належного збереження. 
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Знайомтесь! Катя Денисюк, 
студентка факультету фізики, математики та 

інформатики нашого університету розповідає про 
себе 

 
«Кудряшка Сью!» – майже щодня я чула у свою 

адресу від друзів і навіть незнайомців. Так, перше, 
що помічають при зустрічі зі мною – кучеряшки, які 
повністю показують основні риси мого характеру: 
оптимізм, легкість, творчість, часом мінливість. Я 
легка на підйом і намагаюся посміхатися життю, тому 
що вірю: воно обов’язково посміхнеться у відповідь. 
Вважаю, що на кожну ситуацію в житті можна 
подивитися під різними кутами, і обираю той, який 
підходить найбільше – позитивний. Думаю, саме 
тому друзі та рідні кажуть, що я сонячна. 

 

Я – Катя Денисюк, студентка факультету фізики, 
математики та інформатики, член клубу 
«Бійці мистецтва» бібліотеки Уманського 
державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини упродовж 2019 року. 
Я впевнена, що абсолютно правильно 
обрала свою майбутню професію. З 
одного боку, захоплення точними 
науками з’явилося ще з школи, де без 
мене не обходилася жодна міська 
олімпіада із основних шкільних 
предметів. Цю гарну традицію я 
намагаюся продовжувати і в університеті. 
Так, восени 2018 року я взяла участь у І 
Міжнародній олімпіаді з математики для студентів університетів імені Аль-Хорезмі в 
Ургенчі, Узбекистан. 

З іншого боку, робота з дітьми, без перебільшення, приносить мені неабияке 
задоволення. Це я зрозуміла, попрацювавши влітку минулого року у ДП «УДЦ 

«Молода Гвардія»». Остаточно 
переконалася в цьому після того, як 
працювала, хоч і недовго, вчителем 
математики у школі. 
Активне студентське життя завжди 

приваблювало мене, тому вже після І 

курсу я стала заступником студдекана 

нашого факультету. Я завжди беру 

участь в організації та проведенні різних 

заходів на факультеті, в університеті та 

за його межами. Намагаюся бути в курсі 

всіх подій університетського життя та 

докладаю свої сили та творчу енергію в організацію різних свят та конкурсів, також 

беру учать у різноманітних концертах. Це дійсно те, що мені подобається. 
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Мені дуже подобається наш університетський фестиваль педагогічної творчості, 
у якому я беру участь. Тут ми маємо можливість показати не лише свої знання, 

спробувати себе у чомусь новому, а й уміння 
застосувати їх у нестандартних ситуаціях. 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Ліга педагогів», 
благодійна      акція      «Мистецтво      заради   миру», 
«Танцювальний марафон 2018»: «Ми – українці»; 
фестиваль аматорського мистецтва «Студентська 
весна-2019» – всі ці заходи є чудовою можливістю 
для талановитої студентської молоді познайомитися, 
обмінятися досвідом та провести час з користю й 
задоволенням, тому я, звичайно, є активним 
учасником цих заходів. Такі заходи, на мою думку, 
розвивають мислення і творчий потенціал усіх 
студентів університету, в організації таких конкурсів 
кожен бажаючий може проявити себе, спробувати 
свої сили і застосувати свій креатив у роботі. Такі 
заходи вчать знаходити спільну мову з людьми 
різного віку та є незамінною частиною у подальшій 
роботі з дітьми та у колективі . 

 
 
 

 
Я ціную кожну мить, та обожнюю активний 

відпочинок, тому зимові канікули вирішила 
провести з користю, а саме на гірськолижному 

курорті «Буковель» на посаді інструктора. Це 
був абсолютно новий, цікавий та незабутній 

для мене досвід, яким я ділилася з дітками. 
Адже робота повинна приносити задоволення. 

Беру від життя все, вміючи розгледіти 

можливості та перспективи, намагаюся 

скористатися кожним шансом та впевнено 

крокую до своєї мети, вірю, що кожна людина 

створює власну долю своїми руками. Зі мною 

позитив, натхнення та мої кучеряшки. Цілком 

впевнена, що все найкраще ще попереду! 
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