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 Якщо не маєш розумного сусіда – веди бесіду з книгою. Так кажуть у народі. Соціологи та 

психологи всього світу давно дійшли тієї думки, що читання розвиває інтелект, формує духовно 

зрілу, освічену, гармонійну особистість. Не можна недооцінювати роль бібліотек у забезпеченні 

користувачів необхідною інформацією. Саме бібліотека є тією підвалиною, на якій зводиться 

простір культурного суспільства. 

 Відділ обслуговування читачів – це візитна картка, показник організації роботи бібліотеки. 

Наскільки чітко, глибоко, змістовно, на високому рівні проводять бібліотечні працівники 

обслуговування користувачів, настільки зростатиме престиж бібліотеки в цілому.  

 Відділ обслуговування читачів бібліотеки Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини на чолі із завідувачем Кравчук Зоєю Миколаївною  здійснюють 

бібліотечне обслуговування, вивчають попит користувачів та проводять різноманітні заходи з 

метою популяризації літератури. Одним із головних завдань відділу є забезпечення бібліотечного та 

інформаційно-бібліографічного обслуговування усіх категорій користувачів: студентів, аспірантів, 

викладачів та співробітників університету. 

 За весь період існування бібліотеки абонементом ведеться активна масова робота. Для 

популяризації читання організовуються книжкові виставки, проводяться читацькі конференції, 

тематичні вечори, огляди літератури, відкриті перегляди, а також час-від-часу на абонементі діє 

літературна поличка з власною художньою літературою для вільного доступу та обміну між 

студентами, яка дозволяє підвищити попит користування книгою та популяризувати її.  

Працює міжбібліотечний абонемент для забезпечення користувачів літературою з інших 

навчальних закладів. Для студентів 1-их курсів щорічно проводиться вступна лекція «Правила 

користування бібліотекою». Робота відділу обслуговування користувачів дозволяє впродовж 

багатьох років підтримувати високий рейтинг бібліотеки серед студентів університету. Бібліотекарі 

абонементу намагаються завжди задовольняти потреби кожного користувача, виправдати його 

сподівання. 

 Залученню нових читачів та поліпшенню роботи з ними  сприяє диференційований підхід як 

у доборі літератури, так і у індивідуальній та масовій роботі бібліотеки. Адже можливості 

книгозбірень можуть бути оцінені не тільки за обсягами книжкових фондів, наявністю технічних 

засобів, професійністю та ініціативністю працівників, а ще й за складом читачів, їхньою активністю, 

бажанням згуртуватися для спільної справи. 

 У структуру відділу обслуговування читачів входять також читальні зали, де зосереджено 

найновішу та найбільш запитувану користувачами частину фонду з різних галузей знань. На 

стелажах читальних залів рівними рядочками лежить неоціненний скарб — книги. Вони зберігають 

у собі величезну силу — знання. Але ж у морі інформації людині легко розгубитися, і тут на 

допомогу приходить надійний лоцман — бібліотекар. Він знає тут кожну палітурочку, кожну назву, 

швидко знайде саме те, що потрібно читачу, навіть якщо користувач, зайшовши до бібліотеки, ще 
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сам чітко не уявляє своєї мети. У читальних залах студентам нашого університету надається 

безкоштовний доступ до мережі Інтернет, а також доступ за технологією WiFi, що дозволяє їм 

працювати у бібліотеці із своїми комп’ютерами та гаджетами. Хоча з плином часу суть 

бібліотечного обслуговування  залишається незмінною, та постійне зростання читацьких потреб, 

розвиток інформаційних технологій вимагають впровадження у практику роботи бібліотеки нових 

форм обслуговування. Сьогодні одним із головних наших завдань є ефективне надання послуг, які 

впливають на підготовку професіоналів та на якість освітнього і науково-дослідного процесів у 

закладі вищої освіти. 

 Ми чітко усвідомлюємо, що робота в сучасних умовах — це постійний пошук 

невикористаних резервів. І сьогодні одним з важливих завдань, що ставить перед собою колектив, є 

створення позитивного іміджу не тільки закладу вищої освіти, а і бібліотечного працівника. Саме 

від професійного рівня, інтелектуальних та комунікативних якостей бібліотекаря та враження, яке 

він справляє на користувача, певною мірою залежить статус і роль бібліотеки і в університеті, і у 

суспільстві. 

 Ми прагнемо і надалі реалізовувати всі свої можливості, енергію та професіоналізм на 

користь своїм читачам, зробити бібліотеку найпривабливішим місцем для студентства, найкращим 

інформаційним закладом. 



 

Клуб за інтересами 
Анастасія Воробйова, студентка 1курсу факультету початкової освіти,  

член студради розповідає про себе 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Всім привіт! Мене звати Анастасія Воробйова, мені 17 років. Приїхала вчитись в Умань з 

старовинного міста Кілії, що на Одещині. Маю прекрасних батьків та старшу сестру, які завжди 

готові підтримати та прийти на допомогу.  

Кожному своєму захопленню намагаюсь приділити максимум часу, тому дуже мало сплю. 

І саме через це я обожнюю цю сонливість. Я люблю фотографувати, а потім редагувати фото, 

створювати колажі, дуже люблю малювати та займатись кондитерським мистецтвом. 

Найсильнішим хобі для мене є малювання. У свої 10 років здала вступні екзамени, щоб навчатись 

у художній школі. Через 6 років закінчила художню школу та отримала  дипломом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відразу після вступу в Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини на факультет початкової освіти стала активним учасником факультетських масових 

заходів і дуже цьому рада, адже я люблю бути в гущі подій, навчатись чомусь новому, 

дізнаватись про щось цікаве й не стояти осторонь будь-яких пригод.  

На сьогоднішній день, я встигаю зробити майже все, що запланувала і можу сказати, що 

задоволена своїм життям. 
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 Для обслуговування користувачів раритетними виданнями створюються електронні копії, 
що дозволяє активно використовувати документи у наукових дослідженнях не завдаючи 

фізичних пошкоджень документам. 

 Продовжуємо презентувати нашим читачам раритетні видання, які нині зберігаються у 

колекції «Рідкісних та цінних видань» нашої бібліотеки. 

 

 Крижанівський С. Є. 

 Диференціальні рівняння [Текст] : Всесоюзним Комітетом в 

справах вищої школи при РНК СРСР доп. як посібник для студ. ун-тів 

і педінститутів / С. Є. Крижанівський. – Харків : ДНТВУ, 1938. – 

398 с. : табл., схеми ; 60х92. - Код групи: УВ. – Режим доступу: http://

udpu.org.ua/library_files/rarytety/824.pdf. – Бібліогр.: в тексті. – Книга у 

видавничій колінкоровій обкладинці. Збереження хороше. Дещо 

деформовані кутики палітурки. 

 

 Сфери застосування диференціальних рівнянь були в 

загальному описані в багатьох підручниках по математиці. В даному 

підручнику мова піде про один з найпростіших типів, в плані 

обчислень, серед можливих рівнянь, що нас чекають.     Автор починає 

з базових понять теорії, які  повинні знати студенти і тому  будуть 

використані в термінології. Для одних це не потрібно, бо вони 

шукають готові відповіді з диференціальних рівнянь і думають, що в 

такий спосіб вирішать всі проблеми. Але це помилка, тому що не знання простих понять з теорії, 

це те саме що намагатися говорити, попередньо не вивчивши звуки та алфавіт. 

 

 Лебедев В. И. 

 Очерки по истории точных наук [Текст]. Вып. 3 : Как 

постепенно обобщалось понятие о числе / В. И. Лебедев. – Петроград : 

[Госиздат ?], 1919. – 70, [1] с. : ил. ; [22х14 см]. Код групи: РВ. – 

Режим доступа: http://udpu.org.ua/library_files/rarytety/1732.pdf. – 

Библиогр.: в подстрочных примеч. – Книга в хорошем состоянии: 

сохранился издательский переплет. Временные пятна. Незначительные 

владельческие пометки. 

     

 Книга посвящена истории числа. Вскрыть эволюцию понятия 

числа, хотя бы доведя историю до изобретения мнимых чисел, 

представляет большой интерес не только для историка, но и для 

педагога.  

 История в этом отношении может дать нам хороший урок, как 

следует постепенно обобщать понятия о числе, если мы хотим произвести это обобщение 

естестенно-сгласно природе человеческого мышления. Насколько интересно и понятно написан 

этот очерк, автору хотелось бы услышать от своих читателей. 

 Книга предназначается для учащихся старших классов и также студентов ВНЗ. 
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 Маловичко В. К. 

 Теорія і практика геометричних побудов [Текст] : затв. НКО 

УРСР як посібник для студ. фіз.-мат. факультетів педінститутів та 

викладачів математики середньої школи / В. К. Маловичко. – Київ : 

Радянська школа, 1941. – 189, [1] с. : рис. ; [22х14 см]. - Код групи: 

УВ. – Режим доступу: http://udpu.org.ua/library_files/

rarytety/18471.pdf. – Покажчик: с. 187–190. – Збереження книги 

середнє: обкладинка та корінець книги пошкоджені. Заломи та 

потертості палітурки. Книжковий блок підрізаний під палітурку. 

    

 Книга складена відповідно до програми " Геометричних 

побудов"  

для фізико-математичних ф-тів державних пед. ун-тів.  

 Завдання книги - відповісти на питання теоретичного 

обгрунтування геометричних порбудов і практичного здійснення цих побудов з допомогою 

різних рисувальних інструментів.  

 В кожному розділі, де йде мова про той чи інший метод розв'язування геометричних задач 

на побудову. Після теоретичної частини подано розв'зання типових, для даного методу, задач і  

подано ряд задач для самостійних вправ. 
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