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І. НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ,
ПІДГОТОВЛЕНІ ПРОВІДНИМИ ОСВІТЯНСЬКИМИ БІБЛІОТЕКАМИ

Інструктивні і методичні видання 

№
п/п

Назва видання Вид видання

Форма видання:
типографське

електронне
принтерне

Обсяг
а. а.

Кільк.
прим.

Термін
Виконавці

1
Керівництво по роботі з 
бібліографічними менеджерами 
Endnot, Mendeley

Інструкція
Принтерне,
електронне

0,2  2 ІV кв.
Інформаційно-
бібліографічний відділ

2
Методичні рекомендації щодо 
перевірки академічних тестів на 
наявність текстових запозичень

Методичні
рекомендації

Принтерне,
електронне 0,3 3 І кв.

Інформаційно-
бібліографічний відділ

Буклети 

№
п/п

Назва видання Вид видання

Форма видання:
типографське

електронне
принтерне

Обсяг
а. а.

Кільк.
прим.

Термін
Виконавці

1
Наукометричні бази даних (профіль та
рейтинг авторів університету)

Буклет Принтерне 0,05 20 ІІ кв.
Інформаційно-
бібліографічний відділ

2
Інформаційний  буклет  для
першокурсників

Буклет Принтерне 0,05 50 ІІІ кв.
Інформаційно-
бібліографічний відділ
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3
Електронний  архів  (репозитарій)
Університету Ушинського

Буклет Принтерне 0,05 50 ІІІ кв.
Інформаційно-
бібліографічний відділ

ІІ. ВТОРИННІ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
ПРОВІДНИХ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК 

Бюлетені

№
п/п

Назва видання Вид видання

Форма видання:
типографське

електронне
принтерне

Обсяг
а. а.

Кільк.
прим.

Термін
Виконавці

1 Періодика 2020 Бюлетень 
Електронне,
принтерне 0,09 2 Січень Відділ комплектування та 

обробки літератури

2 Нові надходження літератури Бюлетень Електронне 1,42 а. а. Щоквартально Відділ комплектування та 
обробки літератури

Бібліографічні списки

№
п/п

Назва видання Вид видання

Форма видання:
типографське

електронне
принтерне

Обсяг
а. а.

Кільк.
прим.

Термін
Виконавці

1

Бібліографічні списки 
рекомендаційної літератури для
спеціальностей: «Історія», 
«Математика».

Бібліографічний
список

Електронне,
принтерне

Протягом року
Інформаційно-
бібліографічний відділ

2
Бібліографічні списки праць 
науковців Університету 
Ушинського

Бібліографічний
список

Електронне,
принтерне

Протягом року
Інформаційно-
бібліографічний відділ

III. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

№
п/п

Назва Вид
Орієнтовний

термін 
Посилання на місце

розміщення

Електронні бази даних власної генерації 

1. Unilib (електронний каталог) Електронний каталог Протягом року https://library.pdpu.edu.ua/unilib/

2. Праці науковців Університету Ушинського Електронна база Протягом року https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/resursi/naukovi-

2
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resursi/16-pratsi-vikladachiv-ta-
vchenikh-pnpu-imeni-k-d-
ushinskogo

3.
Періодичні  видання  у  фондах  бібліотеки
Університету Ушинського

Електронна база Протягом року

https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/resursi/2015-09-10-07-
54-08/arkhiv-bibliohrafichnyi-
pokazhchyk

4. Алфавітний покажчик дисертацій Електронна база Протягом року
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/pronas/naukovtsiam?
start=4

5. Інформаційний огляд «Нові книги» Електронна база Протягом року
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/29-osnovnaya/resursi/
347-novi-knyhy

6.
Інформаційний  огляд  «Книги  з  медицини  (Medical
books)»

Електронна база Протягом року
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/resursi/medical-books/
442-medical-books

7. 
Електронний  архів  (репозитарій)  Університету
Ушинського

Електронна база Протягом року http://dspace.pdpu.edu.ua/

Інші електронні бази даних (передплачені та безкоштовні)

1. Web of Science Електронна база Постійно
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/novini/podiji/302-web-
of-science

2. Scopus Електронна база Постійно
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/home/podiji/401-
scopus

3.
Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – пошукова 
система і база даних наукових цитувань

Електронна база Постійно

https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/pro-nas/naukovtsiam/
455-open-ukrainian-citation-
index-ouci

Віртуальні виставки, презентації, буктрейлери

День Соборності та Свободи України Привітання на сайті 22.01
Абонемент,  інформаційно-
бібліографічний відділ

230 років від дня народження українського поета Петра 
Петровича Гулака - Артемовського (1790 – 1865) 

Віртуальна виставка 23.01
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/home/elektronni-
vistavki
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Відомі українські поети народжені в рік миші
Привітання з Новим
роком за китайським

календарем
24.01 Віртуально на сайті

210 років  від  дня  народження Чарлза Роберта
Дарвіна (1809–1882)  –  англ.  природодослідник.
Знайомство  з  книгою  Дарвин  Ч.  Путешествие
натуралиста  вокруг  света  на  корабле  «Бигль».  –  М.  :
АНССР, 1941. – 613 с. 

Віртуальна виставка 12.02
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/resursi/ridkisna-ta-
tsinna-kniga-v-bibliotetsi

День св. Валентина
«З любові починається життя»

Висловлювання про
кохання

14.02
Віртуально  на  сайті  та
абонементі

Міжнародний жіночий день «Світ очима жінок» 
Виставка (видатні жінки – акторки, поетеси, історичні 
особистості)

Віртуальна виставка 06-09.03 https://library.pdpu.edu.ua

Шевченківські дні. 
206 років від дня народження українського поета, 
художника, Тараса Григоровича Шевченка 
(1814 – 1861).
Знайомство з книгою «Пам’яті 
Т. Г. Шевченка : зб. статей до 125-річчя з дня 
народження. – Київ : АН УРСР, 1939. – 582 с.

Віртуальна виставка 09.03
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/resursi/ridkisna-ta-
tsinna-kniga-v-bibliotetsi

Великдень «Найбільше свято на землі» Привітання на сайті 17-20.04 Віртуально на сайті

День пам’яток історії та культури.
Знайомство  з  книгою  «Атлас  по  истории  древняго
искусства»  составленный  проф.  А. А. Павловским.–
Одесса : Фототип. Новак и Побуда,1907. – [4], 12 с. : 50
ил.

Віртуальна виставка 17.04
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/resursi/ridkisna-ta-
tsinna-kniga-v-bibliotetsi

10.

День Чорнобильської трагедії :«Чорнобиль : горе і біль».
Мультимедійний  лонгріду  «Чорнобиль:  земля
відчуження»
https://www.kommersant.ru/projects/chernobyl

Мультимедійний
перегляд

24-27.04 https://library.pdpu.edu.ua

11.
155 років від дня народження Зігмунда Фрейда 
(1865-1939), австрійського психолога, засновника 
психоаналізу

Віртуальна виставка 06-08.05 https://library.pdpu.edu.ua

12. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні під
назвою «Подвигу й мужності пам'ять і честь»

Привітання 09.05 Віртуально на сайті
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13. День  Конституції  України  «Конституція
України – погляд у майбутнє»

Привітання та інсталяція
(тризуб)

28.06 Віртуально на сайті

14. День Незалежності «Держави славна назва – Україна». Привітання 21-25.08 Віртуально на сайті

15.
День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі
за  незалежність,  суверенітет  і  територіальну
цілісність України

День жалоби 29.08 Віртуально на сайті

16.

Місту Одесі 226 р. Знайомство з книгою 
«Двадцатипятилетие Одесского городского театра, 1887-
1-еокт.-1912 г. – [Одесса] : Изд. городское : [Тип. 
"Одесского Листка"], 1912. – 57 с.

Віртуальна виставка 02.09
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/resursi/ridkisna-ta-
tsinna-kniga-v-bibliotetsi

17.
175 років від дня народження Івана Карповича 
Карпенка-Карого (Тобілевича, 1845-1907), українського 
драматурга

Віртуальна виставка 29.09
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/home/elektronni-
vistavki

18. Всеукраїнський день бібліотек «Скарбниця віків»

Інсталяція з
книг ,екскурсія по

бібліотеці та привітання
на сайті

30.09-04.10 Віртуально на сайті

19. День працівників освіти «День вчителя – свято, яке 
залишається з нами назавжди»

Віртуальна виставка 01-05.10
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/home/elektronni-
vistavki

20.

День Українського козацтва. Знайомство з книгою 
«Народные песни Галицкой и Угорской Руси: [в 3 ч.]. – 
Изд. Имп. О-ва Истории и Древностей Рос. при Моск. 
Ун-те, 1878.

Віртуальна виставка 13-15.10
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/resursi/ridkisna-ta-
tsinna-kniga-v-bibliotetsi

21.

День української писемності і мови. Знайомство з 
книгою Дубровський, В. Московсько-українська 
фразеологія. – Київ : [Друк. б. Київської Друкарської 
Спілки], 1917. –  147, [3] с.

Віртуальна виставка 09-12.11
https://library.pdpu.edu.ua/
index.php/resursi/ridkisna-ta-
tsinna-kniga-v-bibliotetsi

22. Новий рік та Різдво Христове Привітання 25-28.12 Віртуально на сайті

Інше

1. Різдвяні святкові пісні (колядки, щедрівки) Виставка у відділі 05-12.01
Бібліотека  факультету
музичної  та  хореографічної
освіти

2. 230 років від дня народження українського поета Петра 
Петровича Гулака – Артемовського

Виставка у читальній
залі

23.01 Абонемент
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(1790 – 1865) 

3. Методична література на допомогу майбутнім 
вихователям

Виставка на факультеті 24.01
Бібліотека  факультету
дошкільної  педагогіки  та
психології

4.
Міжнародний жіночий день
"Усім жінкам присвячується" Виставка на факультеті 06-09.03

Бібліотека  факультету
музичної  та  хореографічної
освіти

5. Міжнародний жіночий день
«Весняне натхнення» 

Виставка на факультеті 06-09.03
Бібліотека  факультету
дошкільної  педагогіки  та
психології

6. Міжнародний жіночий день 
 «Світ очима жінок»

Виставка у читальній
залі «Видатні жінки –

акторки, поетеси,
історичні особистості»

06-09.03 Абонемент

7.
545 років з дня народження Микеланджело Буонарроті 
(1475-1564) – видатний  італійський художник, 
скульптор, архітектор

Виставка на факультеті 06.03
Бібліотека  художньо-
графічного факультету

8. «Світле свято Великодня» Виставка на факультеті 17-20.04
Бібліотека  факультету
дошкільної  педагогіки  та
психології

9. Свято Великодня «Пасхальні візерунки» Виставка на факультеті 17-20.04
Бібліотека художньо-
графічного факультету

10. 155 років від дня народження Зігмунда Фрейда (1865-
1939),австрійського психолога, засновника психоаналізу

Виставка у читальній
залі

06-08.05 Абонемент

11.
«Вічна слава солдатові -герою» Виставка на факультеті 08.05-12.05

Бібліотека  художньо-
графічного факультету

12.
Музичне ретро  «Пам'ять вічно жива» Виставка на факультеті 08- 12.05

Бібліотека  факультету
музичної  та  хореографічної
освіти

13. День  науки  «Вузівська  наука  :  сьогодні  і  завтра»  -
виставка праць науковців

Виставка у читальній
залі

15-18.05 Абонемент

14. 1 червня - Міжнародний день захисту дітей  «Подорож
до Країни Дитинства» Виставка на факультеті 01.06

Бібліотека  факультету
дошкільної  педагогіки  та
психології
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15. Всесвітній день архітектури

«День архітектури України»
Виставка на факультеті 1.07

Бібліотека  художньо-
графічного факультету

16. День  знань  «Дошкілля  корабель  пливе  –  рушаймо  в
плавання нове!»

Виставка на факультеті 01.-04.09
Бібліотека  факультету
дошкільної  педагогіки  та
психології

17. 145 років від дня народження українського художника 
Мурашко Олександра Олександровича (1875-1919)

Виставка на факультеті 07.09
Бібліотека  художньо-
графічного факультету

18. День  вихователя  і  всіx  дошкільних  працівників
«Дошкілля сьогодні»

Виставка на факультеті 25-27.09
Бібліотека  факультету
дошкільної  педагогіки  та
психології

19.
175  років  від  дня  народження  Івана  Карповича
Карпенка-Карого (Тобілевича, 1845-1907), українського
драматурга

Виставка у читальній
залі

28.09-02.10 Абонемент

20.
Всеукраїнський день бібліотек «Дошкільник і книжки» Виставка на факультеті 30.09-04.10

Бібліотека  факультету
дошкільної  педагогіки  та
психології

21. Всеукраїнський день бібліотек «Книжкове мистецтво на
Україні»

Виставка на факультеті 30.09-04.10
Бібліотека  художньо-
графічного факультету

22. Міжнародний день музики "  ЇЇ величність   -   музика  "  
Виставка на факультеті 1.10

Бібліотека  факультету
музичної  та  хореографічної
освіти

23. День  працівників  освіти  «День  вчителя –  свято,  яке
залишається з нами назавжди»

Виставка у музеї
рідкісної та цінної книги

з теми педагогіка
1-5.10

Абонемент (сектор рідкісної та
ціннісної книги)

24. День художника 
«Світ натхнення»

Виставка на факультеті 11.10
Бібліотека  художньо-
графічного факультету

25. 160 років з дня народження Самокиша Миколи Семеновича 
(1860-1944) – український живописець і графік

Виставка на факультеті 13.10
Бібліотека  художньо-
графічного факультету

26. 180 років  з  дня народження Клода Моне (1840-1926)–
французький живописець 

Виставка на факультеті 14.11
Бібліотека  художньо-
графічного факультету

27. День пам’яті жертв Голодомору «Скорботна пам'ять
поколінь» - виставка у

26.11-30.11 Абонемент
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читальній залі
28. Тиждень права «Реалізація прав людини» Виставка у читальній

залі
7-11.12 Абонемент

29. 180 років з дня народження Огюста Родена (1840-1917) 
– французький скульптор) Виставка на факультеті

12.12 Бібліотека  художньо-
графічного факультету

30. На допомогу студенту-заочнику «Інноваційна діяльність
педагогів дошкільної освіти»

Виставка на факультеті 12-25.12
Бібліотека  факультету
дошкільної  педагогіки  та
психології

31.
Новорічні свята Виставка

Бібліотека
факультету
дошкільної

педагогіки та
психології.

28-31.12

32.
Музичні твори до новорічних свят

Виставка

Бібліотека
факультету
музичної та

хореографічної
освіти

28-31.12

ІV. СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

№
п/п

Назва заходу Форма заходу
Місце і час
проведення

Організатори

Науково-практичні заходи (конференції, семінари, круглі столи, тренінги, зустрічі, дискусійні клуби, лекторії) 

1.
Психологічний комфорт бібліотекаря, профілактика 
професійного вигорання Міні-тренінг

Комп’ютерний залі
(лютий)

Бібліотека Університету
Ушинського (кафедра теорії та

методики практичної
психології)

2.

Захист авторського права на твори наукового 
характеру та його порушення (до Всесвітнього дня 
книги і авторського права)

Семінар-практикум Комп’ютерний зал
23.04

Бібліотека Університету
Ушинського

3. День аспіранта «Нові можливості інтегрованого 
наукового пошуку та вимоги до оформлення наукової

Семінар-практикум Комп’ютерний зал Інформаційно-бібліографічний
відділ
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роботи », а саме :
сучасні цифрові ресурси (електронний каталог, 
репозитарій);
наукометричні бази (Web of Science, Scopus);
наукові цифрові профілі;
значення УДК для наукових публікацій; авторське 
право; перевірка ліцензованими програмами 
наукових робіт на текстові запозичення

(квітень-травень)

4. Створення і використання унікального авторського 
ідентифікатора ORCID

Семінар Комп’ютерний зал
(квітень, жовтень)

Інформаційно-бібліографічний
відділ

5. Академічна доброчесність і плагіат в освітньо-
науковому просторі (до Дня науки)

Семінар Комп’ютерний зал
15.-18.05

Інформаційно-бібліографічний
відділ

6. Формування інформаційної культури студентів як 
фактор підвищення якості знань»

Цикл лекцій для
студентів-

першокурсників

Бібліотека
Університету
Ушинського
(вересень-жовтень)

Бібліотека Університету
Ушинського

7.

Ефективна робота у команді Міні-тренінг Комп’ютерний зал
(вересень)

Бібліотека Університету
Ушинського (кафедра теорії та

методики практичної
психології)

8. Використання наукометричної бази даних Scopus у 
науково-дослідницької діяльності

Семінар Комп’ютерний зал
29.09

Інформаційно-бібліографічний
відділ

9. Стан і перспективи розвитку Репозитарію Семінар Комп’ютерний зал
21.10-23.10

Інформаційно-бібліографічний
відділ

10. Тиждень відкритого доступу до інформації та знань 
«Доторкнись до світу в бібліотеці» 

Лекції Комп’ютерний зал
21.10-23.10

Інформаційно-бібліографічний
відділ

11. Можливості платформи Web of Science для наукової
діяльності

Семінар Комп’ютерний зал
листопад

Інформаційно-бібліографічний
відділ

12. Толерантність у нашому житті (до Міжнародного дня
толерантності)

Семінар-тренінг

Бібліотека
Університету
Ушинського 

16.11

Бібліотека  Університету
Ушинського  та  кафедра  теорії
та  методики  практичної
психології

13. Скорботна  пам'ять  поколінь (до  Дня  пам’яті  жертв
Голодомору)

Година-міркування

Бібліотека
Університету
Ушинського 
26.11-30.11

Бібліотека Університету
Ушинського  та кафедра історії

України
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14.
Права знаєш – себе захищаєш (до Всеукраїнського 
тижня права)

Круглий стіл Читальна зала
7-11.12

Бібліотека  Університету
Ушинського  та  кафедра
політичних наук та права

Інші заходи (День фахівця)

1.
День кафедри вищої математики і статистики до 
Міжнародного дня числа «Пі»

День кафедри Музей цінної та
рідкісної книги

13.03-17.03

Абонемент, інформаційно-
бібліографічний відділ

2.
День кафедри історії України історико-
філософського відділення

День кафедри Музей цінної та
рідкісної книги

20-21.11

Абонемент, інформаційно-
бібліографічний відділ

Інші заходи (Свята)

3.
Корейський освітній науково-інформаційний та
культурний центр 
(17 травня 2016 р.)

День корейської культури
(свято)

Музей цінної та
рідкісної книги

17.05

Бібліотека Університету 
Ушинського

4. 1 червня - Міжнародний день захисту дітей «Мирна
країна – щаслива дитина»

Творчий захід

Бібліотека
Університету
Ушинського

1.06

Бібліотека Університету 
Ушинського

5. Всеукраїнський день бібліотек «Скарбниця віків»
Інсталяція з

книг ,екскурсія по
бібліотеці

Бібліотека
університету
Ушинського
30.09-04.10

Бібліотека Університету 
Ушинського

6. День української писемності й мови
Всеукраїнський

радіодиктант
національної єдності

У читальній залі
(листопад)

Бібліотека Університету 
Ушинського
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