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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.  
Цифрові технології в роботі з 

джерелами інформації 

Методичні 

рекомендації 

Принтерне, 

електронне 
0,5-1 3 ІІ кв. 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 

Буклети  

№ 

п/п 
Назва видання Вид видання 

Форма видання: 

типографське 

електронне принтерне 

Обсяг 

а. а. 

Кільк. 

прим. 

Термін 

 
Виконавці 

1.  

Інформаційний буклет 

«Університет у дзеркалі 

наукометричних баз даних» 

Буклет  Принтерне, електронне 0,03 30 ІІ кв. 
Інформаційно-

бібліографічний відділ 

2.  

Буклет експозиції 

фонду цінної та рідкісної 

літератури «Перлина бібліотеки 

Ушинського». 

Буклет Принтерне, електронне 0,04 10 ІІІ кв. 
Сектор рідкісної та цінної 

книги 

mailto:library@pdpu.edu.ua
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3.  

Електронний каталог - це 

сучасна і гнучка форма пошуку 

інформації  

Буклет Принтерне, електронне 0,03 10 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 2022 р. Бюлетень  Електронне, принтерне 0,09 2 Січень 
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 

2.  

Бібліографічні списки 

рекомендаційної літератури для 

користувачів та викладачів з 

певної тематики. 

Бібліографічний 

список 
Електронне, принтерне   Протягом року 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 

3.  

Складання прикнижкових та 

пристатейних списків 

літератури 

Бібліографічний 

список 
Електронне, принтерне   Протягом року 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 

4.  

Створення переліку корисних 

ресурсів за галузями знань 

(спеціальностями) 

Бібліографічний 

список 
Електронне, принтерне   Протягом року 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 

5.  

Оформлення списків 

використанних джерел для 

наукових робіт 

Бібліографічний 

список 
Електронне   Протягом року 

Інформаційно-

бібліографічний відділ 
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III.  ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ  

№ 

п/п 
Назва Вид 

Орієнтовний 

термін  

Посилання на місце 

розміщення 

Електронні бази даних власної генерації  

1.  Рідкісна та цінна книга Електронна база Протягом року 

https://library.pdpu.edu.ua/index.

php/resursi/ridkisna-ta-tsinna-

kniga-v-bibliotetsi 

2.  Інформаційний огляд «Нові надходження» Електронна база Протягом року 

https://library.pdpu.edu.ua/index.

php/resursi/novi-

nadkhodzhennya 

3.  
Інформаційний огляд «Книги з медицини (Medical 

books)» 
Електронна база Протягом року 

https://library.pdpu.edu.ua/index.

php/resursi/medical-books 

4.  
Електронний архів (репозитарій) Університету 

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

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

 

Інші електронні бази даних (передплачені та безкоштовні) 

№ 

п/п 
Назва Вид 

Орієнтовний 

термін  

Посилання на місце 

розміщення 

1.  Web of Science Електронна база Постійно 

https://library.pdpu.edu.ua/index.

php/home/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 

4.  CulOnline електронна база українського 

видавництва «Центр учбової літератури» 
Електронна база Протягом року 

https://library.pdpu.edu.ua/index.

php/home/podiji/1071-culonline 

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


 4 

ІV. СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

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

Онлайн-заходи 

№ 

п/п 
Назва заходу  Форма заходу 

Місце і час 

проведення 
Організатори 

1.  

Воркшоп для аспірантів «Запобігання 

академічному плагіату та його виявлення в 

наукових роботах» 

Вебінар Комп’ютерний зал 

Лютий (23.02) 

Інформаційно-бібліографічний 

відділ 

2.  

Воркшоп для студентів «Курсова робота – як 

дослідницько-реферативна праця» 

Вебінар Читальна зала 

Квітень  (12.04) 

Інформаційно-бібліографічний 

відділ 

3.  

Лекція-онлайн «Вимоги до оформлення списку 

використаних джерел у наукових роботах» 

Правила оформлення списку використаних 

джерел при написанні наукових робіт 

Вебінар Комп’ютерний зал  

Квітень  (12.04) 

Інформаційно-бібліографічний 

відділ 

4.  

Воркшоп для співробітників університету 

«Академічна доброчесність – як дієвий механізм 

забезпечення якості освітнього процесу 

університету»  

Вебінар Комп’ютерний зал 

Квітень (26.04) 

Інформаційно-бібліографічний 

відділ 

5.  

День науки. Міжнародні наукометричні бази 

даних – платформи для демонстрації наукових 

здобутків (Web of Science, Scopus, Google 

scholar)    

Семінар Комп’ютерний зал  

травень  

Інформаційно-бібліографічний 

відділ 

6.  

 
Тиждень авторського права, тренінг «Реєстрація 

авторського права на твір» 

Тренінг 
Комп’ютерний зал 

18-22.04 

Інформаційно-бібліографічний 

відділ 

7.  
День відкритих дверей «Бібліотека – світ нових 

можливостей».  

Лекції вересень-жовтень Відділ обслуговування 

8.  
«Основи інформаційної грамотності» для 

студентів-першокурсників університету 

Цикл лекцій для студентів-

першокурсників 

Комп’ютерний зал  

 (вересень-жовтень) 

Інформаційно-бібліографічний 

відділ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Віртуальні виставки, презентації, буктрейлери 

 

№ 

п/п 
Назва Вид 

Орієнтовний 

термін  

Посилання на місце 

розміщення 

1.  400 років від дня народження французького 

драматурга, Жана Батіста Мольєра (1622-1673)  

Привітання та віртуальна 

виставка 
14.01 https://library.pdpu.edu.ua/ 

2.  
До дня Соборності України «Соборність Духу, 

Розуму і Серця» 
Виставка-привітання 22.01 https://library.pdpu.edu.ua/ 

3.  290 років від дня народження французького 

драматурга, П’єра Бомарше  (1732-1799) 

Привітання та віртуальна 

виставка 
24.01 https://library.pdpu.edu.ua/ 

4.  210 років від дня народження англійського 
прозаїка, Чарльза Діккенса (1812-1870) 

Привітання та віртуальна 

виставка 
07.02 

https://library.pdpu.edu.ua/ 

 

5.  
До дня Св. Валентина. Книжкова виставка під 

назвою «Свято закоханих сердець» 

Виставка-інсталяція  

Віртуальна виставка 
14.02 

https://library.pdpu.edu.ua/ 

https://www.facebook.com/odesa.

library.ushynsky/ 

6.  220 років від дня народження французького 

письменника, Віктора Гюго (1802-1885) 

Привітання та віртуальна 

виставка 
24.02 

https://library.pdpu.edu.ua/ 

 

7.  Міжнародний жіночій день «День жінки» Привітання на сайті 07-08.03 https://library.pdpu.edu.ua 

8.  

До 208-ї річниці з дня народження. 

Т. Г. Шевченко - художник слова та пензля 

(1814-1861). Знайомство з книгою: Життя і 

творчість художника Тараса Шевченка / С. Е. 

Раєвський. - К. : ДВ Мистецтво, 1939. - 213 с. 

Віртуальна виставка 09.03 

https://library.pdpu.edu.ua/index.p

hp/resursi/ridkisna-ta-tsinna-

kniga-v-bibliotetsi 

9.  

213 років з дня народження М. Гоголя (1809-

1852). Ознайомлення з книгою 

Авенариус В.П. «Гоголь-студент, вторая 

повесть из биогр. Трил. «Ученические годы 

Гоголя». – Спб. : Изд. Книжного маг. 

П. В. Луковникова, 19-? -  238 с. 

Віртуальна виставка 01.04 

https://library.pdpu.edu.ua/index.p

hp/resursi/ridkisna-ta-tsinna-

kniga-v-bibliotetsi 

10.  День пам’яток історії та культури. Знайомство з Віртуальна виставка 18.04 https://library.pdpu.edu.ua/index.p

https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/index.php/resursi/ridkisna-ta-tsinna-kniga-v-bibliotetsi
https://library.pdpu.edu.ua/index.php/resursi/ridkisna-ta-tsinna-kniga-v-bibliotetsi
https://library.pdpu.edu.ua/index.php/resursi/ridkisna-ta-tsinna-kniga-v-bibliotetsi
https://library.pdpu.edu.ua/index.php/resursi/ridkisna-ta-tsinna-kniga-v-bibliotetsi
https://library.pdpu.edu.ua/index.php/resursi/ridkisna-ta-tsinna-kniga-v-bibliotetsi
https://library.pdpu.edu.ua/index.php/resursi/ridkisna-ta-tsinna-kniga-v-bibliotetsi
https://library.pdpu.edu.ua/index.php/resursi/ridkisna-ta-tsinna-kniga-v-bibliotetsi
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книгою «Музей императорского одесского 

общества истории и древности. Феодосия и ее 

керамика.». Вип. ІІI. – 1906. –  103 c. 

hp/resursi/ridkisna-ta-tsinna-

kniga-v-bibliotetsi 

11.  Великдень «Святкові дзвони Великодня» Привітання на сайті 22.04 

https://library.pdpu.edu.ua 

https://www.facebook.com/odesa.

library.ushynsky/ 

12.  

250 років з дня народження  засновника 

видавничої фірми «Брокгауз» і видавця 

енциклопедії «Брокгауз», Фрідріха Брокгауза - 

(1772-1823 рр.) 

Відеоогляд 4.05 

https://library.pdpu.edu.ua/ 

index.php/resursi/ridkisna-ta-

tsinna-kniga-v-bibliotetsi 

13.  

День науки в Україні. Знайомство з книгою : 

Ельницкій К. Педагогическая хрестоматія. 2-е 

изданиіе. С.-Пб. : Изданіе М. М. Гутзаца, 1914. 

377 с. 

Віртуальна виставка 13.05 
https://library.pdpu.edu.ua/ 

 

14.  День слов’янської писемності і культури 
Привітання на сайті. Виставка 

у читальній залі 
24.05 https://library.pdpu.edu.ua/ 

15.  
Міжнародний день захисту дітей. Ознайомлення 

з книгою Братья Гримм Сказки. – 1941. – 130 с.  

(німецькою мовою) 

Віртуальна виставка 01. 06 
https://library.pdpu.edu.ua/ 

 

16.  
Всесвітній день охорони навколишнього 

середовища 
Привітання на сайті та 

соцмережах 
06.06 

https://library.pdpu.edu.ua 

https://www.facebook.com/odesa.

library.ushynsky/ 

17.  

День медичного працівника. Ознайомлення з 

книгою Ранке И. Человек. Т. 1. Развитие, 

строение и жизнь человеческого тела. – Спб.: 

Тип «Просвещение», 1903. – 683 с. 

Віртуальна виставка та 

привітання 
17.06 

https://library.pdpu.edu.ua/ 

 

18.  

День Конституції України 

 

Привітання на сайті та 

соцмережах 
28.06 

https://library.pdpu.edu.ua 

https://www.facebook.com/odesa.

library.ushynsky/ 

19.  Український День родини Привітання на сайті та 

соцмережах 
08.07 

https://library.pdpu.edu.ua 

https://www.facebook.com/odesa.

library.ushynsky/ 

https://library.pdpu.edu.ua/index.php/resursi/ridkisna-ta-tsinna-kniga-v-bibliotetsi
https://library.pdpu.edu.ua/index.php/resursi/ridkisna-ta-tsinna-kniga-v-bibliotetsi
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
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20.  220 років від дня народження французького 

прозаїка, Олександра Дюма (1802-1870) 
Віртуальна виставка 22.07 

https://library.pdpu.edu.ua/ 

 

21.  День Хрещення Київської Русі-України  Привітання на сайті та 

соцмережах 
28.07 

https://library.pdpu.edu.ua 

https://www.facebook.com/odesa.

library.ushynsky/ 

22.  

День Незалежності України – «Україна - вільна 

держава» Знайомство з повнотекстовим 

варіантом книги: Богдан Хмельницкий  : 

сочинение / Н. Костомаров. – 2-е изд., доп. – 

СПб. : Изд. книгопродавца Д. Е. Кожанчикова, 

1859 –Т. 1. – 1859. – 459 с. 

Привітання 24.08 https://library.pdpu.edu.ua 

23.  
120 років від дня народження українського 

письменника, Юрія Яновського (1902-1954). 

«Неоромантизм малої прози Ю. Яновського» 

Відео-огляд 26.08 https://library.pdpu.edu.ua 

24.  День знань  
Привітання та інсталяції з 

книг 
01.09 

https://library.pdpu.edu.ua 

https://www.facebook.com/odesa.

library.ushynsky/ 

25.  

Одесі – 228 р.  Знайомство з книгою «История и 

легенды одесского Пассажа» : / Е. Волокин, 

О. Губарь – Одесса : Изд. Черноморье, 2020. – 

180 с. 

Віртуальна виставка 02.09 https://library.pdpu.edu.ua 

26.  
Всеукраїнський День бібліотек «100 років – віхи 

історії бібліотеки Університету Ушинського» 

Віртуальна виставка, 

привітання 
30.09 

https://library.pdpu.edu.ua 

https://www.facebook.com/odesa.

library.ushynsky/ 

27.  
День працівників освіти “Учителі, слова подяки 

лиш для Вас» 

Привітання на сайті та 

соцмережах 
30.09 

https://library.pdpu.edu.ua 

https://www.facebook.com/odesa.

library.ushynsky/ 

28.  
День Українського козацтва, свято Покрови 

Пресвятої Богородиці 
Привітання 14.10 https://library.pdpu.edu.ua 

29.  
110 років від дня народження українського 

поета, Андрія Малишка (1912-1970). Віртуальна виставка 14.11 https://library.pdpu.edu.ua/ 

30.  День пам'яті жертв Голодомору День жалоби 27.11 https://library.pdpu.edu.ua 

https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=229&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=229&year=2022
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
https://library.pdpu.edu.ua/
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31.  
300 років від дня народження) українського 

поета, філософа Г. Сковороди (1722-1794).  
Онлайн-виставка  03.12 https://library.pdpu.edu.ua/ 

32.  

225 років від дня народження німецького поета , 

Генріха Гейне (1797-1856). Ознайомлення з 

книгою:  Вейнберг, П. И. Генрих Гейне. Его 

жизнь и литературная деятельность : биогр. 

очерк. - СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлих, 1903. – 108 с. 

Віртуальна виставка 13.12 

https://library.pdpu.edu.ua/ 

index.php/resursi/ridkisna-ta-

tsinna-kniga-v-bibliotetsi 

33.  День святого Миколая Чудотворця Привітання 19.12  https://library.pdpu.edu.ua/ 

34.  Новорічні свята «Дивосвіт різдвяних свят» Привітання 25-31.12 https://library.pdpu.edu.ua/ 

Інше 

1.  Різдв’яні святкові пісні Виставка на факультеті 04.01-08.01 
Бібліотека факультету музичної 

та хореографічної освіти 

2.  
«Дистанційна освіта», методична література на 

допомогу майбутнім вихователям 
Виставка на факультеті 25.01-2.02 

Бібліотека факультету 

дошкільної педагогіки та 

психології 

3.  
190 років від дня народження французького 

художника-імпресіоніста Э. Мане (1832-1883) 
Виставка на факультеті 21.01- 24.01 

Бібліотека художньо-

графічного факультету 

4.  

190 років від дня народження художника-

пейзажиста І. Шишкіна  

(1832-1883) 

Виставка на факультеті 25.01- 28.01 
Бібліотека художньо-

графічного факультету 

5.  

«Геній симфоній». До 225-річчя Франца 

Шуберба, видатного австрійского композитора 

(1797-1828) 

Виставка на факультеті 27.01-31.01 
Бібліотека факультету музичної 

та хореографічної освіти 

6.  

180 років від дня народження українського 

художника пейзажиста  В. Орловського (1842-

1914) 

Виставка на факультеті 31.01-04.02 
Бібліотека художньо-

графічного факультету 

7.  
«Доторкнутися пензлем до вічності» - 

Т. Шевченко в образотворчому мистецтві. 
Виставка на факультеті 03.03-10.03 

Бібліотека художньо-

графічного факультету 

8.  

150 років від дня народження  українсько-

польського художника- пост імпресіоніста 

О. Новаківського (1872-1935) 

Виставка на факультеті 14.03-18.03 
Бібліотека художньо-

графічного факультету 

https://library.pdpu.edu.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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9.  

До міжнародного дня театру: 

 «Художньо - образна мова театрального 

мистецтва»  

Виставка на факультеті 25.03-30.03 
Бібліотека художньо-

графічного факультету 

10.  

430 років від дня народження фундатора 

наукової педагогіки, чеського філософа Яна 

Коменского (1592 –1670) 

Виставка на факультеті 28.03 

Бібліотека факультету 

дошкільної педагогіки та 

психології 

11.  

140 років від дня народження дитячого 

письменника К. Чуковський 

(1882—1969) 

Виставка на факультеті 31.03 

Бібліотека факультету 

дошкільної педагогіки та 

психології 

12.  

100 років з дня народження С. Адамовича 

українського генія книжкової та станкової 

графіки (1922-1989) 

Виставка на факультеті 01.04-06.04 
Бібліотека художньо-

графічного факультету 

13.  

До 290-річчя, видатного австрійского 

композитора, засновника жанру струнного 

квартету, Франц Гайдна (1732-1809) 

Виставка на факультеті 01.04 
Бібліотека факультету музичної 

та хореографічної освіти 

14.  « Традиції Великодня України» Виставка на факультеті 24.04.22 

Бібліотека факультету 

дошкільної педагогіки та 

психології 

15.  Міжнародний день танцю Виставка на факультеті 25.04-29.04 
Бібліотека факультету музичної 

та хореографічної освіти 

16.  
Музичне ретро, пісні другої світової війни. 

«Ніколи знову…» 
Виставка на факультеті 09.05 

Бібліотека факультету музичної 

та хореографічної освіти 

17.  
Образи жінки-матері на полотнах митців 

пензля. 
Виставка на факультеті 11.05-13.05 

Бібліотека художньо-

графічного факультету 

18.  
«Мати - берегиня роду», пісні присв’ячені 

матері 
Виставка на факультеті 11.05-13.05 

Бібліотека факультету музичної 

та хореографічної освіти 

19.  
145 років з дня народження аквареліста М. 

Волошина (1877 -1932) 
Виставка на факультеті 26.05-31.05 

Бібліотека художньо-

графічного факультету 

20.  

 

Міжнародний день захисту дітей «Казкове літо» Виставка на факультеті 01.06 

Бібліотека факультету 

дошкільної педагогіки та 

психології 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82
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21.  Портрети дітей в образотворчому мистецтві Виставка на факультеті 01.06 - 09.06 
Бібліотека художньо-

графічного факультету 

22.  
«Чарівна країна знань» 

 
Виставка на факультеті 01.09-07.09 

Бібліотека факультету 

дошкільної педагогіки та 

психології 

23.  

140 років від дня народження  американського 

пейзажиста та ілюстратора книг Р. Кента (1882-

1971) 

Виставка на факультеті 20.06-27.06 
Бібліотека художньо-

графічного факультету 

24.  
145 років від дня народження художника-

авангардиста М. Шагала (1887-1985) 
Виставка на факультеті 06.07-12.07 

Бібліотека художньо-

графічного факультету 

25.  
140 років від дня народження українського 

художника-футуриста Д. Бурлюка (1882-1967) 
Виставка на факультеті 19.07-23.07 

Бібліотека художньо-

графічного факультету 

26.  

205 років від дня народження видатного 

російського та українського художника-

мариніста І. Айвазовського (1817-1900) 

Виставка на факультеті 20.06-27.06 
Бібліотека художньо-

графічного факультету 

27.  Одесі – 228 р. Пісні про наше місто Виставка на факультеті 02.09 
Бібліотека факультету музичної 

та хореографічної освіти 

28.  
День працівників дошкільних закладів  

«Люди які розкривають крила дітям» 
Виставка на факультеті 27.09 

Бібліотека факультету 

дошкільної педагогіки та 

психології 

29.  
Всеукраїнський день бібліотек  

« Книга, як капсула часу» 
Виставка на факультеті 29.09-30.09 

Бібліотека факультету 

дошкільної педагогіки та 

психології 

30.  

145 років від дня народження видатної 

української художниці та педагога 

О. Кульчицької (1877-1967) 

Виставка на факультеті 12.09-16.09 
Бібліотека художньо-

графічного факультету 

31.  Міжнародний дені музики Виставка на факультеті 02.09 
Бібліотека факультету музичної 

та хореографічної освіти 

32.  

170 років від дня народження українського 

художника-реаліста та педагога К. Костанді 

(1852-1921) 

Виставка на факультеті 03.10-07.10 
Бібліотека художньо-

графічного факультету 

http://irshyky-nvk.edukit.km.ua/svyata_ta_vihovni_zahodi/scenarij_svyata_pershogo_dzvonika_charivna_kraina_znanj/
http://irshyky-nvk.edukit.km.ua/svyata_ta_vihovni_zahodi/scenarij_svyata_pershogo_dzvonika_charivna_kraina_znanj/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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33.  

140 років від дня народження українського 

художника-монументаліста М. Бойчука (1882-

1937)  

Виставка на факультеті 26.10-31.10 
Бібліотека художньо-

графічного факультету 

34.  Всесвітній день української хустки Виставка на факультеті 07.12 
Бібліотека художньо-

графічного факультету 

35.  
На допомогу студенту-заочнику 

«Дистанційні технології в дошкільній освіті»  
Виставка на факультеті 12.12-25.12 

Бібліотека факультету 

дошкільної педагогіки та 

психології 

36.  
Новорічні свята 

«Зимові пригоди зі Св. Миколаєм» 
Виставка на факультеті 18.12-23.12 

Бібліотека факультету 

дошкільної педагогіки та 

психології 

37.  
Музичні новірічні твори українських 

композиторів 
Виставка на факультеті 31.12 

Бібліотека факультету музичної 

та хореографічної освіти 

День кафедри 

1.  
День кафедри технологічної і професійної 

освіти 

День кафедри День однієї книги. Віртуально на сайті 

2.  

День кафедри музично-інструментальної 

підготовки 

День кафедри Презентація 

нотних видань із 

фонду рідкісної та 

цінної книги. 

Віртуально на сайті 

Інші заходи (Свята) 

1.  
1 червня - Міжнародний день захисту дітей. 

Казкова вікторина «Всі ми родом з дитинства» 
Вікторини, пізнавальні ігри  

Червень 

1.06. 

Бібліотека Університету 

Ушинського 

2.  
Всеукраїнський день бібліотек Виставка-

інсталяція «У храмі книги править мудрий світ» 

Інсталяція з книг, екскурсія по 

бібліотеці 
30.09-04.10 

Бібліотека університету 

Ушинського 

 

3.  День української писемності й мови 
Всеукраїнський радіодиктант 

національної єдності 
 листопад У читальній злі 

 

 

 

https://df-ua.org/news/vsi-my-rodom-z-dytynstva-viktoryna-do-dnia-zakhystu-ditei/

