
 

 

 

Електронний бюлетень Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Видається з 15 грудня 2016 року 

Вересень 2021 року 

Невичерпний  
скарб 

Є  тільки  один  дійсно невичерпний  скарб — це  велика  бібліотека 

№1 (15) 

Святкуємо! 

 

У 2021 році  

Науковій бібліотеці ХНПУ  

імені Г. С. Сковороди  

виповнюється  

210 років! 

Бажаємо процвітання, добробуту та злагоди  

у колективі!  
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Директорка  

Наукової  

бібліотеки 

Коробкіна  

Олена Геннадіївна 

вул. Алчевських, 29, ауд. 131 

тел. 717-10-34 

Відділ  

книгозбереження  

з сектором  

рідкісних і цінних видань 

 вул. Алчевських, 29,  

цокольне приміщення 

Довідково-
бібліографічний відділ  

з сектором 

інформаційно-
бібліографічного  

обслуговування  

вул. Валентинівська, 2,  

ауд. 105/1, корп. Б 

Науково-методичний  

відділ 

вул. Валентинівська, 2,  

ауд. 227, корп. Б, тел. 68-11-72 

Відділ  

комплектування та  

технічної обробки  

документів  

з секторами: 

 комплектування та 
обліку; 

 каталогізації, систе-
матизації та предме-
тизації; 

 автоматизації бібліо-
течних процесів 

вул. Валентинівська, 2,  

ауд. 227, корп. Б,  

тел. 68-11-72 

Відділ  

обслуговування 

з секторами 

Кафедральні  

бібліотеки 

МБА вул. Алчевських, 29,  

цокольне приміщення 

АБОНЕМЕНТИ 
 

Абонемент № 1 

вул. Валентинівська, 2, ауд. 205, корп. Б,  

тел. 68-11-72 

Для студентів фізико-математичного ф-
ту, ф-ту дошкільної освіти. 

 

Абонемент № 2 

Валентинівська, 2, ауд. 214, корп. В,  

тел. 68-11-72 

Для студентів факультету іноземної фі-
лології, українського мовно-

літературного ф-ту імені Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка (славісти), ф-ту початково-

го навчання. 
 

Абонемент № 3, 4 

вул. Алчевських, 29, цокольне приміщення 

Для студентів ф-ту природничої, спе-
ціальної і здоров’язбережувальної освіти, 
українського мовно-літературного ф-ту 
імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, історич-
ного ф-ту, юридичного ф-ту та ф-ту фі-

зичного виховання і спорту.  
 

Абонемент № 5 

пров. Фанінський, 3, ауд. 54, 54-Б 

Для студентів ф-ту мистецтв, ф-ту пси-
хології і соціології. 

ЧИТАЛЬНІ ЗАЛИ 

Читальний зал № 1, 2 

вул. Алчевських, 29, ауд. 125  

Для аспірантів та докторантів у-ту, 
для студентів історичного ф-ту, юри-

дичного ф-ту. 
 

Читальний зал № 3 

вул. Валентинівська, 2, ауд. 225, 226 корп. Б  

Для студентів фізико-математичного ф
-ту, ф-ту природничої, спеціальної і здо-
ров’язбережувальної освіти, українсько-
го мовно-літературного ф-ту імені Г.Ф. 
Квітки-Основ'яненка, ф-ту фізичного ви-

ховання і спорту. 
 

Читальний зал № 4 

вул. Валентинівська, 2, ауд. 214, корп. В 

Для студентів факультету іноземної 
філології, ф-ту початкового навчання 

та ф-ту дошкільної освіти. 
 

Читальний зал № 5 

пров. Фанінський, 3, ауд. 200 

Для студентів ф-ту мистецтв, ф-ту 
психології і соціології. 

 

Аспірантський зал 

вул. Валентинівська, 2, ауд. 215, корп. В 

Для аспірантів та докторантів. 

Цікава подорож бібліотекою 

Структура Наукової бібліотеки 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
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shloseku-frantisheku-doktora-pochesnogo-dyploma-http://hnpu.edu.ua/uk/news/vruchennyu: Фото: Л. Г. Айдарова.   Використане джерело 

23 червня у Сковородинівському уні-

верситеті відбулося урочисте засідання 

вченої ради університету, присвячене вру-

ченню диплома Почесного доктора 

(HONORIS CAUSA) ХНПУ імені Г.С. Сково-

роди професору, доктору хабілітованому 

Франтішеку Шльосеку. 

Для поважних гостей (делегації поль-

ських науковців, керівників закладів вищої 

педагогічної освіти і післядипломної осві-

ти України, представників НАПН України, 

керівників департаментів освіти і науки) 

Фотоподія: 23.06.2021  

УКРАЇНА - ПОЛЬЩА: 
майбутнє, сучасне, минуле  

співробітниками бібліотеки університету 

було підготовлено книжкову виставку: 

«Україна–Польща: майбутнє, сучасне, 

минуле». 

http://hnpu.edu.ua/uk/news/vruchennyu-dyploma-pochesnogo-doktora-frantisheku-shloseku
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Колеги  привітали з 85-річчям 

ІВАНА ФЕДОРОВИЧА та побажали… 
 

Бажаємо Вам миру і світової долі, 

Запалу, енергії, сили доволі. 

Творчого вогнику, віри й наснаги, 

Щедрості серця, людської поваги. 

На довгих стежках Вашої ниви, 

Будьте завжди Ви здорові й щасливі. 
 

День народження - це свято та привід для зустрічі з 

рідним колективом. Ювілей Івана Федоровича був на-

повнений життєвих спогадів про радісні та сумні момен-

ти з історії нашого бібліотечного життя.  

До святкування приєдналися колективи бібліотек 

закладів вищої освіти Харківського зонального методич-

ного об'єднання з привітаннями: Центральная научная 

библиотека ХНУ имени В.Н.Каразина, Наукова бібліоте-

ка ХНУРЕ та з відео-привітаннями: Наукова бібліотека 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Наукова бібліотека 

Харківського національного медичного університету, 

Бібліотека ХДАК, Бібліотека ХДУХТ, Бібліотека ХНУМ 

імені І. П. Котляревського, Наукова бібліотека ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, Наукова бібліотека Хнтусг. 

Наприкінці зустрічі, майже кожен з присутніх дяку-

вав Івану Федоровичу за те, що він: поважав, розумів, 

підтримував, допомагав, наставляв, іноді сварив, але 

завжди любив своїх колежанок і свою бібліотеку! 54 роки Іван Федорович ТУРКО був директором бібліотеки 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди (листопад 1963 р. - серпень 2017 р.) 

Святкові дні 

Найщиріші вітання з нагоди ювілею 
Турка Івана Федоровича 

Фото: О. І. Романовська 

https://www.facebook.com/Karazin.library/?__cft__%5b0%5d=AZUY3DP07KiAZ8C0tMojf5s9b2DOEPAw8IA4VA40AmTGdTXb0t8vkk1iWb1_0TWNlZWIX2ybJv_LI3Gznm_CqyBlq20uprlxrEqsxfp4FXpbQjWWrOuIz3tRrKfKSzOfU69LND41yqqOFuhESV6ThtSp6AiQ8V9pNUeeXasCCqEhVwntgSb_vvRu63DqQh3sQHE&__tn__
https://www.facebook.com/Karazin.library/?__cft__%5b0%5d=AZUY3DP07KiAZ8C0tMojf5s9b2DOEPAw8IA4VA40AmTGdTXb0t8vkk1iWb1_0TWNlZWIX2ybJv_LI3Gznm_CqyBlq20uprlxrEqsxfp4FXpbQjWWrOuIz3tRrKfKSzOfU69LND41yqqOFuhESV6ThtSp6AiQ8V9pNUeeXasCCqEhVwntgSb_vvRu63DqQh3sQHE&__tn__
https://www.facebook.com/groups/library.nure/?__cft__%5b0%5d=AZUY3DP07KiAZ8C0tMojf5s9b2DOEPAw8IA4VA40AmTGdTXb0t8vkk1iWb1_0TWNlZWIX2ybJv_LI3Gznm_CqyBlq20uprlxrEqsxfp4FXpbQjWWrOuIz3tRrKfKSzOfU69LND41yqqOFuhESV6ThtSp6AiQ8V9pNUeeXasCCqEhVwntgSb_vvRu63DqQh3sQHE&__
https://www.facebook.com/groups/library.nure/?__cft__%5b0%5d=AZUY3DP07KiAZ8C0tMojf5s9b2DOEPAw8IA4VA40AmTGdTXb0t8vkk1iWb1_0TWNlZWIX2ybJv_LI3Gznm_CqyBlq20uprlxrEqsxfp4FXpbQjWWrOuIz3tRrKfKSzOfU69LND41yqqOFuhESV6ThtSp6AiQ8V9pNUeeXasCCqEhVwntgSb_vvRu63DqQh3sQHE&__
https://www.facebook.com/library.nlu/?__cft__%5b0%5d=AZUY3DP07KiAZ8C0tMojf5s9b2DOEPAw8IA4VA40AmTGdTXb0t8vkk1iWb1_0TWNlZWIX2ybJv_LI3Gznm_CqyBlq20uprlxrEqsxfp4FXpbQjWWrOuIz3tRrKfKSzOfU69LND41yqqOFuhESV6ThtSp6AiQ8V9pNUeeXasCCqEhVwntgSb_vvRu63DqQh3sQHE&__tn__=kK-
https://www.facebook.com/library.nlu/?__cft__%5b0%5d=AZUY3DP07KiAZ8C0tMojf5s9b2DOEPAw8IA4VA40AmTGdTXb0t8vkk1iWb1_0TWNlZWIX2ybJv_LI3Gznm_CqyBlq20uprlxrEqsxfp4FXpbQjWWrOuIz3tRrKfKSzOfU69LND41yqqOFuhESV6ThtSp6AiQ8V9pNUeeXasCCqEhVwntgSb_vvRu63DqQh3sQHE&__tn__=kK-
https://www.facebook.com/knmu.library/?__cft__%5b0%5d=AZUY3DP07KiAZ8C0tMojf5s9b2DOEPAw8IA4VA40AmTGdTXb0t8vkk1iWb1_0TWNlZWIX2ybJv_LI3Gznm_CqyBlq20uprlxrEqsxfp4FXpbQjWWrOuIz3tRrKfKSzOfU69LND41yqqOFuhESV6ThtSp6AiQ8V9pNUeeXasCCqEhVwntgSb_vvRu63DqQh3sQHE&__tn__=kK
https://www.facebook.com/knmu.library/?__cft__%5b0%5d=AZUY3DP07KiAZ8C0tMojf5s9b2DOEPAw8IA4VA40AmTGdTXb0t8vkk1iWb1_0TWNlZWIX2ybJv_LI3Gznm_CqyBlq20uprlxrEqsxfp4FXpbQjWWrOuIz3tRrKfKSzOfU69LND41yqqOFuhESV6ThtSp6AiQ8V9pNUeeXasCCqEhVwntgSb_vvRu63DqQh3sQHE&__tn__=kK
https://www.facebook.com/library.hdak/?__cft__%5b0%5d=AZUY3DP07KiAZ8C0tMojf5s9b2DOEPAw8IA4VA40AmTGdTXb0t8vkk1iWb1_0TWNlZWIX2ybJv_LI3Gznm_CqyBlq20uprlxrEqsxfp4FXpbQjWWrOuIz3tRrKfKSzOfU69LND41yqqOFuhESV6ThtSp6AiQ8V9pNUeeXasCCqEhVwntgSb_vvRu63DqQh3sQHE&__tn__=kK
https://www.facebook.com/groups/233460583745457/?__cft__%5b0%5d=AZUY3DP07KiAZ8C0tMojf5s9b2DOEPAw8IA4VA40AmTGdTXb0t8vkk1iWb1_0TWNlZWIX2ybJv_LI3Gznm_CqyBlq20uprlxrEqsxfp4FXpbQjWWrOuIz3tRrKfKSzOfU69LND41yqqOFuhESV6ThtSp6AiQ8V9pNUeeXasCCqEhVwntgSb_vvRu63DqQh3sQHE
https://www.facebook.com/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%86-%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-102381398760588/?_
https://www.facebook.com/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%86-%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-102381398760588/?_
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B3-106222894501689/?__cft__%5b0%5d=AZUY3DP07KiAZ8C0tMojf5s9b2DOEPAw8IA4VA40AmTGdTXb0t8vkk1iWb1_0
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Допис з Facebook, з групи “Наукова бібліотека ХНПУ ім. Г. С. Сковороди” 

Кожен читач може ознайомитися з реальним масшта-

бом цього видання! 

Видання поділене тематично і жанрово за такими 

напрямами-блоками: 

 драматургія (1–4 томи),  

 поезія та ліро-епічні поеми (5 том),  

 художня проза (6 том),  

 літературна критика та публіцистика (7 том),  

 переклади (8 том),  

 записи народної творчості та пісні, записані з голо-

су Лесі Українки (9 том),  

 «Стародавня історія східних народів» та конспекти, 

виписки, нотатки (10 том),  

 листування (11–14 томи).  

P.S. Всі томи в електронному форматі доступні на сайті 

Українського інституту книги. 

https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/posts/1414396315619618 

Перше нецензуроване 14-томне видання 

творів Лесі Українки з нагоди 150-річчя з дня 

народження!  

Видання створене у співпраці Українського інституту 

книги та Волинського національного університету імені 

Лесі Українки, а також провідних фахівців у царині науки 

про Лесю Українку. 

Увесь наклад видання, а це 1500 примірників, були 

передані в бібліотеки, заклади вищої освіти, в наукові цен-

три та музеї в Україні, а також закордонні дипломатичні 

представництва для популяризації творчості Лесі 

Українки.  

Наукова бібліотека ХНПУ імені Г. С. Сковороди не ста-

ла виключенням.  

Дякуємо за дивовижний подарунок Українському ін-

ституту книги!  

Бібліотечні новини 

Леся Українка, без цензури 
Подарунок як скарб у наших руках  

Фото: С. С. Мажара, Інтернет-ресурс 

https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/posts/1414396315619618
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Організатор конкурсу: Молодіжна 

секція Української бібліотечної 

асоціації 

Тема фотосессії: як реалізувати свої 

мрії та бажання 

Емоційний стан: надія та віра у Лю-

дину, яка є творцем свого світу. Люди 

навіть не підозрюють про те, якою ко-

лосальною силою та енергією вони во-

лодіють. І переважно вони витрачають 

цю енергію на створення в своєму житті 

болю і страждання. Єдине, що вима-

гається, - це бути готовим до змін. Ця 

книга про силу думки і Наміру. Ово-

лодівши знаннями про закони Всесвіту, 

можливо здійснити свої мрії та бажан-

ня. І нехай бібліотека з маленького се-

лища на Харківщині має право на своє 

існування! 

Книга: Валерій Синельников "Сила 

наміру" 

Фотограф: Мажара Варвара 

Конкурс «Книга, яка змінила моє життя» 

Всё очень просто.  

Пришло Вдохновение!  

Ничего с собой поделать не могу.  

Есть идея, вижу картинку, имея мини-

мум средств, начинаешь ТВОРИТЬ!  

Ловлю себя на мысли: "Хоть бы не 

натворить! Нынче ремонт - дорогое удо-

вольствие!"  

Рисовать на обоях сложно, карандаш не 

видно, маркер - не имеешь права на ошиб-

ку, выручает самоклеющаяся цветная бу-

мага. Ну, вот... Информационное дерево 

готово, остались силуэты детей. Времени 

остаётся мало. Художесвенные умения 

приравниваются к срисовыванию. Мысль, 

а не поиграть нам с тенью? 

«Штативишна» Влада Новиченко, 10 ми-

нут и вуаля, всё готово! 

Спасибо Елене Коробкиной, директору 

нашей библиотеки, за оказанное дове-

рие:).       

С. Мажара 

Творцем може бути кожен 

Креативный стенд на абонементе! 
К информационному наполнению готов 

Фото: С. С. Мажара 
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Як оформити дотацію від Профспілки  

університету на лікування у санаторію? 

Кроки, які треба пройти: 

Самостійно обрати санаторій, визначитись з датою 

та ціною путівки.  

Зв’язатися з адміністрацією санаторію, щоб уточни-

ти наступні питання: чи згоден санаторій працювати з 

профспілковою організацією по перерахунку грошей; 

чи нададуть вони: договір, рахунок, накладну, путів-

ку? 

Якщо всі умови виконуються, тоді від співробітника 

не потрібно ніяких довідок, а треба з’явитися у Проф-

спілці університету, щоб написати заяву на лікування 

у санаторію.  

Тоді можна отримати дотацію від Профспілки уні-

верситету, яка складатиме 45 % від загальної суми 

путівки. 

Профспілка працює! Чи має право кожен 
член Профспілки отримати допомогу на ліку-
вання у санаторій? Звісно, так! 

Ділюсь інформацією після спілкування з пані Раїсою, 
яка цього літа оформила путівку у санаторій «Черемош» 
та отримала дотацію у 45 % від Профспілки університету. 

Період відпочинку? «19 липня – 1 серпня 2021 
року». 

Чи складно було оформити допомогу в Проф-
спілці? «Дуже легко та швидко. Мені тільки треба було 
написати заяву у Профспілці та надати деякі документи. 
Всю роботу виконала Вікторія-бухгалтер у Профспілці. 
Велике спасибі їй за це». 

Санаторій Вам сподобався? «Я можу тільки пози-
тивно охарактеризувати своє перебування у санаторію. 
Їхала потягом, відстань від вокзалу до санаторію Чере-
мош – 350 м. Хороші умови проживання, номер на дві 
людини: акуратно та охайно». 

Розкажіть Ваш розклад дня? «Кожен день був 
однаковий. Зрання, за призначенням лікаря, я повинна 
була випити воду №6 (за 45 хв. до сніданку), випити теп-
лої води №1 (для полоскання горла), потім сніданок, 
після треба було іти до відкритого джерела, яке має на-
зву «Джерело Матері Божої», набрати 2 літри води №4 
та протягом дня її пити. Час процедур: лікувальні вани, 
УЗІ, тощо. Обов’язковим було 45 хв. у день займатися 
скандинавською ходою (нордичною ходою) у лісі. І зно-
ву… вода №6, вода №1, обід, процедури, вільний час на 
відпочинок – гуляла суцільною парковою зоною та диха-
ла кристалічночистим повітрям, милувалася мальовни-
чою природою. Часто відпочивала біля двох озер, які 
знаходилися неподалік від санаторію. Озеро «Лісне» – 
дике, озеро «Міське», на якому можна було купатися, що 
і роболи всі бажаючі. І знову… вода №6, №1, вечеря. 
Після була культурна програма: виступи артистів 
(Гришко В. Д., Ганзера І. та ін.) та дискотека для самих 
активних та танцювальних». 

Задоволені результатом лікування? «Я була в 
сучасній лікувальній базі, в якій працюють Заслужені 
лікарі України. Дякую за турботу та надані рекомендації 
на майбутнє для мого здоров’я».  

Світлана Мажара, голова профбюро бібліотеки 

“Джерело Матері Божої” Мальовнича природа Територія санаторію “Черемош” 

Озеро “Лісне” 

Фото: Р. М. Щербакова.   Використане джерело: http://morshynkurort.net/ru/sanatorium/cheremosh/ 

Профспілкова робота 

Санаторій ЧЕРЕМОШ 
Україна, Львівська обл., м. Моршин 

http://morshynkurort.net/ru/sanatorium/cheremosh/
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Фото: С. С. Мажара 

2 та 3 вересня 2021 року від-

булась зустріч-знайомство з 

першокурсниками фізико-

математичного факультету та 

факультету дошкільної освіти з 

співробітниками бібліотеки уні-

верситету. 

Зі слів привітань з Днем знань 

розпочалась зустріч-знайомство з 

першокурсниками, яким побажали,  

щоб навчання давалось легко, інте-

рес до наук не згасав, а мудрі настав-

ники допомагали у досягненні висо-

ких результатів! 

Програма для студентів обох фа-

культетів була однаковою. Комплекс 

заходів розпочався з бесіди 

«Знайомство з бібліотекою» та де-

монстрації презентації 

«Інформаційна культура першокурс-

ника», далі  запису до бібліотеки і 

анкетування. Наприкінці зустрічі 

було цікаво перевірити уважність 

першокурсників, їм було задано п’ять 

питань: «Скільки років виповнюєть-

ся нашій бібліотеці у 2021 році? На-

звіть імена бібліотекарів, які будуть 

обслуговувати ваш факультет? Рік 

видання найстарішої книги з фонду 

бібліотеки? Назва наймініатюрнішої 

книги у бібліотеці? Як пройти до біб-

ліотеки?» Найактивніші студенти 

отримали в подарунок буклети 

«Пам’ятка для першокурсника», в 

яких представлені рубрики: з історії 

бібліотеки, структура та режим робо-

ти бібліотеки, до ваших послуг, витяг 

із правил бібліотеки, з практики ві-

домо, популяризуємо бібліотеку ра-

зом!  

Всіх студентів запрошували до 

бібліотеки, бажали активності у чи-

танні та навчанні! 

Таким чином, протягом місяця, 

першокурсники всіх факультетів 

ознайомилися з бібліотекою універ-

ситету. 

P. S. Дякуємо Пономарьовій На-

талії (декану фізико-математичного 

ф-ту) та Тарарак Наталії (зам. дека-

ну ф-ту дошкільної освіти) за активну 

участь в організації зустрічі та зна-

йомстві з бібліотекою університету. 

Світлана Мажара 

Студенти 1 курсу факультету дошкільної освіти (2021-2022 н.р.) 

Студенти 1 курсу фізико-математичного факультету (2021-2022 н.р.) 

На допомогу користувачу 

Найспекотніша пора навчального року 
Вересень, 2021 
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Традиційно, знайомимося з майбутніми корис-

тувачами нашої бібліотеки за допомогою анке-

тування.  

Кількість першокурсників фізико-математичного ф-ту і 

ф-ту дошкільної освіти: 128. З них: хлопці - 16, дівчата - 112. 

Вік студентів: 16 років - 13, 17 років - 97, 18 років - 13, 19 ро-

ків - 4, 21 рік - 1. 

Питання з анкети, відповіді: 

ТОП-3. Улюблені книжки. Загалом було представле-

но понад 200 варіантів книг, але ми відмітили у ТОП-3 

книги з найбільшою кількість згадувань. Все ж таки ліди-

рує шкільна програма з читання.  

Електронне чи паперове читання? Студенти фізи-

ко-математичного ф-ту віддали перевагу електронному 

читанню, а студенти ф-ту дошкільної освіти - паперовому.  

Як часто ви списували під час навчання? Актуаль-

не питання сьогодення. Вже з першого курсу потрібно сту-

дентам розповідати про академічну доброчесність та забо-

рону списування, про що бібліотека постійно нагадує. Від-

повіді студентів в анкетах були різними. Дивлячись на діаг-

раму, бачимо, що кількість дітей, які списували, - найбіль-

ша (проблема списування існує!). Але є і ті, хто відповіли, 

що ніколи не списували та ті, хто дали відповідь: “списував 

завжди”. Усім їм можна подякувати за чесність і щирість.  

Тепер, навчаючись в університеті кожен студент для 

себе повинен змінити відношення до списування. Голов-

ний меседж: “ Плагіату - ні!”  

Студент студенту друг чи конкурент? Відповіді не 

здивували (вони все ж таки ще діти!): друг - 108, конкурент 

- 5, інше - 15. Це питання не про добро чи зло. Здорова кон-

куренція - це важливо. Навіть, поступаючи до ЗВО абітуріє-

нти вже конкурували один з одним. У кого бал вище, тому 

пощастило більше! А в майбутньому, коли випускники бу-

дуть працевлаштовуватися, роботодавець обере кращого. 

Тому під час навчання потрібно, щоб студент розумів, що 

його думка важлива, його критичне мислення необхідне, 

його напрацювання унікальні. Щоб бути кращим, потрібно 

конкурувати з кращими! 

Ваш рейтинг соціальних мереж? Єдине питання, 

яке було незрозуміле студентам. Рейтинг - це активність у 

соціальній мережі, спочатку з найбільшої, а потім до най-

меншої. В результаті, популярнішим серед молоді став Tel-

egram, потім Instagram, You Tube та інші.  

Якому джерелу довіряє студент? Порівнюючи від-

повіді з анкетування 2019 року, батьки втрачають свій авто-

ритет довіри. Сьогодні інформаційному потоку з соціаль-

них мереж діти більше довіряють, ніж батькам (див. діагр). 

На наш погляд, це дуже сумна звістка. Батькам потрібно 

більше приділяти уваги своїм дітям, цікавитися їх вподо-

баннями, розмовляти один з одним, навчати їх медіаграмо-

тності.  

Проводила анкетування Світлана Мажара 

Знайомство з користувачем 

Ми − запитували, ви - відповідали! 
Анкетування - 2021 
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 18 вересня 2021 року в нашо-

му місті пройшла «Ніч 

Науки».  

Освітній проєкт реалізується в 

Харкові з 2013 року. Із року в рік він 

набуває популярності серед молоді, 

розширюється його масштаб, долуча-

ються нові заклади вищої освіти, 

урізноманітнюється програма. Мета 

проєкту – презентація харків’янам та 

гостям нашого міста новітніх техно-

логій та досягнень у науці. Завдан-

ням проєкту є пропаганда та розви-

ток закладів вищої освіти як науко-

вих центрів, ознайомлення учнів 

шкіл міста з їхньою роботою. 

 Цьогоріч організаторами 

було підготовлено цікаву 

програму, яка давала мож-

ливість відвідувачам ознайо-

митися з роботою 15 закладів 

вищої освіти та планетарію, 

проєктами молодих учених, 

стати учасниками наукових 

експериментів, дискусій та 

насолодитися програмою 

пізнавальних заходів.  

 Розпочинався захід з ди-

тячої програми, яка відбула-

ся з 12.00 до 16.00 у двох 

Фото: Г. В. Суслик.  Використане джерело: http://www.kharkivosvita.net.ua/news/8726 

університетах Харкова: націо-

нальному економічному 

університеті імені Семена Куз-

неця та національному педа-

гогічному університеті імені 

Г.С. Сковороди. Учні початко-

вої школи мали змогу насоло-

дитися інтерактивними ігра-

ми, вікторинами, відвідати 

музеї, погратися «розумними 

іграшками» та подивитися 

надзвичайно видовищні до-

сліди. 

Дитяча програма була  

різнокольоровою тому що: 

Самі діти були яскраві, справж-

ні, щирі, радісні та щасливі.  

Багато діток під час свята було 

сфотографовано і всі вони з цікавіс-

тю розглядали нашу добірку мініа-

тюрних книг та грали з нами у лі-

тературну вікторину. Але це фото 

запам'яталось більше! Чому? 

Зверніть увагу на хлопця у білій 

футболці, він єдиний зацікавився 

нашою підготовленою до свята ко-

лекцією рідкісних та цінних видань 

та почав розпитувати про рік ви-

дання найстарішої книги, про їх 

кількість у нашій бібліотеці, про 

те, як зберігаються книги та інш. 

Наше майбутнє -  

це наші діти! 

Книги - мудрість століть 

Ніч науки у Сковородинівському! 
Свято науки на Харківщині 

http://www.kharkivosvita.net.ua/news/8726
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Ранок у бібліотеці розпочався з гарної новини: співробітник університету, Городков Олег Васильович, вражений 

книжковою виставкою на святі "Ніч науки - 2021", подарував нашій бібліотеці мініатюрне видання - Коран арабською 

мовою. Її розмір: ширина - 22 мм, висота - 28 мм. Тепер - це НАЙМІНІАТЮРНІША книга у бібліотеці! Дякуємо, Олегу 

Васильовичу! Обіцяв - подарував! 

Подія дня 

Процесс подготовки к любому 

мероприятию - это всегда ответствен-

ная и трудоемкая работа. Праздник 

«Ночь науки - 2021” не стал исключе-

нием. Первыми гостями университе-

тов г. Харькова должны были быть 

дети. Что дети любят больше всего? 

Конечно, играть и получать подарки! 

Возникла идея создания викторины. 

Гость выбирает наугад номер вопро-

са, отвечая верно, получает шоколад-

ную медальку.   

И только часы показали 12.00 

двери нашего университета открыла 

первая детская рука. Музыка, фанфа-

ры, понеслась… Всё прошло легко, 

весело и превзошло ожидания. Игра-

ли все: школьники, сотрудники и 

даже администрация университета.  

Уважаемый читатель, поиграем? 

Некоторые вопросы викторины? 

1. Куда держал путь доктор Айболит? 

2. Кто был женихом мухи-цокотухи? 

3. Что было главным ингредиентом в 

каше хитрого солдата? 

4. Что удалось поймать в проруби Еме-

ле? 

5. Как звали почтальона из Простоква-

шино? 

6. Какой герой известной сказки ходил в 

красных сапогах? 

7. Сколько лет рыбачил старик из сказки 

о золотой рыбке? 

8. Кто написал сказку «Конёк-

Горбунок»? 

9. Что подарил Вини-Пух ослику Иа на 

день рождения? 

10. В какой сказке зима встречается с 

летом?  

11. Кличка кошки Фрекен Бок? 

12. Дерево, украшенное золотой цепью? 

13. Умывальников начальник? 

14. Какую птицу спасла Дюймовочка? 

15. Чем угощала лиса журавля? 

16. Птица, чьи перья светятся ярким све-

том? 

17. Кто является самым известным муль-

типликатор? 

ОТВЕТЫ: 1.В Африку/ 2.Комар/ 3.Топор/ 

4.Щуку/ 5.Печкин/ 6.Кот/ 7.33/ 8.Ершов/ 

9.Горшок без меда/ 10.Двенадцать меся-

цев/ 11.Матильда/ 12.Дуб/ 13.Мойдодыр/ 

14.Ласточку/ 15.Манной кашей/ 16.Жар-

птица/ 17.Уолт Дисней. 

Викторину провела Светланы Мажары 

Книги - мудрість століть 

Литературная викторина 
«Взрослый творческий человек — это ребенок, который выжил» (У. Гуин) 

Фото: Г. В. Суслик, Л. Г. Айдарова 
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На початку другого дня ІІІ Осінньої школи 

Сковородинівської академії молодих учених 

про вимоги до складання посилань та списку 

використаних джерел у наукових публікаціях 

за ДСТУ 8302:2015"Інформація та документа-

ція. Бібліографічне посилання. Загальні поло-

ження та правила складання" молодим науко-

вцям розповідала Валентина Захарченко, 

завідувачка сектору наукової бібліотеки 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди.  

До вашої уваги інтерв’ю з Валентиною Захарченко про 

враження від участі в університетському заході. 

Пані Валентина, вітаємо Вас! Виразіть ваші вра-

ження від участі у заході трьома словах? 

− Пізнавально, цікаво, захоплююче. 

Чому тема вашої доповіді важлива для молодих 

науковців? 

− Важливою частиною процесу навчання будь-якої наукової 

роботи є коректне складання посилань та бібліографічного опису 

документа, а знання та використання державних стандартів 

оформлення бібліографічних посилань та списків використаних 

джерел у наукових статях та дисертаційних роботах, тобто 

оформлення відповідно до вимог, що існують у науковому просторі, 

дають можливість включення праць вітчизняних науковців до 

всесвітньої скарбниці відкритих наукових знань. Саме тому знання 

державних стандартів є важливим і актуальним для молодих 

науковців. 

Про що ваша доповідь, тезісно? 

− Присутнім аспірантам було представлено вимоги до укладання 

бібліографічного опису, види посилань, умови розташування в 

тексті та вимоги до оформлення бібліографічних посилань, а 

також наведено приклади бібліографічного опису різних видів 

документів. 

Чи була активна аудиторія? Які ставили пи-

тання? 

− Так, аудиторія була активна, ставили багато запитань, 

особливу зацікавленість викликав бібліографічний опис 

електронних ресурсів, порядок розміщення описів іноземними 

мовами, бібліогафічний опис з паралельною назвою. 

На якому ресурсі можна ознайомитися з ва-

шою презентацією? 

− Дана презентація розміщена в репозитарії на сторінці 

нашої бібліотеки за адресою: http://dspace.hnpu.edu.ua/

handle/123456789/4900 

Як часто студентство та науково-педагогічні 

працівники університету звертаються до бібліо-

текарів з питань бібліографічних посилань? 

− Наукова бібліотека нашого університету надає платні 

послуги з редагування та складання списків використаних 

джерел за державними стандартами та міжнародними 

стилями. Викладачі, аспіранти та студенти часто 

звертаються за допомогою до фахівців бібліотеки з 

проханням відредагувати список літератури для дисертації 

чи наукової статті, підібрати літературу за темою. 

Дякуємо  

за відповіді та 

 бажаємо завжди  

бути необхідними   

користувачу  

вашої бібліотеки. 

− Дякую! 

 

Запитувала 

 Світлана Мажара 

29 вересня  

2021 р. 

Валентина ЗАХАРЧЕНКО 

На допомогу науковцю 

Бібліографічні знання: посилання та джерела 
Участь у ІІІ Осінній школі Сковородинівської академії молодих учених  

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4900
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4900
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15 вересня 2021 року для здобувачів I року навчання 

першого (бакалаврського) рівня ВО, які навчаються за 

освітньою програмою "Здоров'я людини та практична 

психологія " та II року навчання першого 

(бакалаврського) рівня ВО, які навчаються за освітньою 

програмою "Біологія та валеологія в закладах освіти" 

факультету природничої, спеціальної і здоров’язбере-

жувальної освіти співробітниками бібліотеки було про-

ведено лекційно-практичне заняття з таких тем: 

1. "Академічна доброчесність як основа 

успіху". Інформативно про академічну доброчес-

ність, плагіат та його види, перевірку на плагіат, 

правильне оформлення посилань та складання 

списків використаних джерел, інше доповіла: О. І. 

Романовська, зав. відділу б-ки. 

2. "Інформаційні ресурси у бібліотеці". Стисло 

про електронний каталог (електронну бібліотеку) 

та електронний архів (інституційний репозитарій) 

доповіла: С. С. Мажара, бібліотекарка. 

3. "Бібліотека як інформаційно-пошукова си-

стема". Практично ознайомили з електронним 

каталогом бібліотеки (у локальній мережі універ-

ситету), інформували про види пошуку інформації: 

за автором, за ключовими словами, за назвою ви-

дання; представили можливості пошуку 

публікацій у інституційному репозитарії. Навчали: 

Т. І. Неудачина, зав. відділу б-ки, О. І. Романовсь-

ка, зав. відділу б-ки та В. П. Захарченко, зав. секто-

ру б-ки. 

P. S. Дякуємо Ірині Олександрівні Ликовій, заст. декана 

з навчальної роботи факультету природничої, спеціальної 

та здоров’язбережувальної освіти, за активну участь в ор-

ганізації заняття та фізико-математичний факультет за 

наданий аудиторний простір, технічне забезпечення. 

Звітувала Світлана Мажара 

На допомогу науковцю 

Інформаційна культура студента 
Факультет природничої, спеціальної та здоров’язбережувальної освіти 

Фото: С. С. Мажара, О. І. Романовська  
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Традиційно ліплення з плас-
тиліну сприймається як за-
няття для дітей, але в цьому 
хобі люди різного віку можуть 
почерпнути для себе не тільки 
задоволення, але і користь. 

Класичний пластилін з'явився в 
кінці XIX століття. Перший винахід-
ник пластиліну невідомий. Як часто 
буває, матеріал для ліплення приду-
мали в один час різні люди в Німеч-
чині і Великобританії. Склад маси 
був заснований на природній глині, 
воску і жирах. 

Доведено, що робота з пластиліном: 

• сприяє розвитку дрібної мотори-
ки; 

• покращує координацію рухів; 

• вчить одночасно працювати обид-
ві півкулі головного мозку; 

• розвиває образне мислення; 

• розкриває творчі здібності; 

• робить активну дитину більш по-
сидючою; 

• підвищує уважність; 

• знайомить з кольорами і можливі-
стю отримання нових відтінків; 

• нормалізує емоційний стан; 

• покращує мову; 

• допомагає швидше навчитися 
писати і малювати. 

Є непряма користь - діти відволі-
каються від телевізорів і комп'ютерів, 
а значить, в процесі занять відпочи-
вають очі. Якщо привчити дитину 
ліпити з пластиліну вечорами, він 
буде заспокоюватися перед сном і 
спокійно спати вночі. 

Для дорослих ліплення не менше 
корисне. Медики рекомендують роз-
минати пластилін і ліпити прості 
фігурки людям, які пережили ін-
сульт, які помітили погіршення па-
м'яті і порушення координації рухів. 
Відомо, що на кінчиках пальців зна-
ходиться безліч рефлекторних зон, 
масаж яких покращує стан організму 

і роботу вегетативної нервової систе-
ми. 

Інструменти потрібні для ліплення: 

• дошка для ліплення захищає стіл 
від забруднення, спрощує роз-
кочування ковбасок, форму-
вання різних фігурних дета-
лей; 

• ножі для роботи з пластиліном 
призначені для поділу брусоч-
ків на шматки і видаленню 
зайвого; 

• лінійка знадобиться для вимірю-
вання деталей; 

• стек - важливий помічник, ним 
формують рельєфи і виїмки, 
наносять матеріал на поверхні 
(для аплікацій), створюють 
малюнки; 

• скалка - корисний інструмент для 
ліплення в більш складних 
техніках. Скалка потрібна для 
розкочування пластиліну в 
рівний і гладкий пласт. 

• молди - це інструменти, що полег-
шують створення фактури; 

• текстурні листи потрібні для 
швидкого надання текстури 
пластиліновим шматкам і роз-
катаним пластам різного роз-
міру. 

Крім спеціальних інструментів 
для ліплення з пластиліну можна 
користуватися підручними засобами: 
фактурні гудзики, формочки для 
печива, трафарети та інші несподіва-
ні речі.  

Ліплення вчить досягати мети і 
результату. 

Незвичайні новинки для ліплення: 

• флуоресцентні пластилінові ви-
роби світяться в темряві, набираючи 
світло днем; 

• перламутровий пластилін зруч-
но застосовувати для виділення окре-
мих деталей; 

• гумовий пластилін дуже еластич-
ний, розтягується і згинається в будь-
яких напрямках, не ламаючись. Але 
якщо готову саморобку запекти, вона 
стане міцною і монолітною; 

• полімерна маса для ліплення 
створена на основі полімерів і плас-
тифікаторів. Матеріал не вимагає 
запікання, вироби застигають на по-
вітрі і стають міцними; 

• пластилінове мило придумали 
для творчих натур, можна ліпити в 
звичній техніці. Для з'єднання дета-
лей використовують воду. Готове 
мило можна застосовувати за приз-
наченням; 

• їстівний пластилін ідеальний 
для дитячої творчості, так як абсолю-
тно безпечний. Головний інгредієнт - 
кондитерський марципан. Це кра-
щий матеріал для ліплення кулінар-
них мініатюр, фруктів; 

• самозастигаючий пластилін на 
основі гіпсу - професійна маса для 
ліплення, з якої можна створювати 
скульптури, сувеніри, панно, ліпни-
ну, декоративний посуд. Вироби 
тверднуть на повітрі. 

Одним словом, пластилін - особ-
ливий матеріал, який завжди буде 
викликати інтерес у дітей і дорослих. 

Інформує С. Мажара 

Фото: С. С. Мажара.   Використане джерело: http://center-vo.voadm.gov.spb.ru/stati-nashih-specialistov/chem-polezna-lepka-iz-plastilina-i-kak-osvoit-uvlekatelnoe-hobbi/ 

Творцем може бути кожен 

Казковий світ пластилінової фантазії 
«Пластилін» від давньогрецького слова «plastos», тобто «ліпний» 

http://center-vo.voadm.gov.spb.ru/stati-nashih-specialistov/chem-polezna-lepka-iz-plastilina-i-kak-osvoit-uvlekatelnoe-hobbi/
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"…немає нічого складнішого, ніж упорядкувати бібліотеку. Складніше хіба що впорядкувати світ"    

(з книги Еко Умберто, Кар’єр Жан-Клод "Не сподівайтеся позбутися книжок")  

Фотофакти переїзду бібліотеки  

з корпусу ун-ту за адресою  

вул. Чернишевська, 60 

(Фото: Т. М. Поплавська) 

Усім відомо, що один переїзд 

дорівнюється пожежі. Очевид-

но, перевезти у різні корпуси 

університету велику кіль-

кість книжок тендітним жін-

кам дуже важко. 

У 2019 році доля найбільшого 

сектору обслуговування бібліотеки (з 

9-ти існуючих) за адресою вул. Чер-

нишевська, 60 кардинально зміни-

лась у зв’язку з рішенням керівницт-

ва університету про аренду корпусу. 

Відповідно, навчальний корпус за 

даною адресою потрібно було швид-

ко звільнити.  

Співробітники бібліотеки почали 

знімати книги з полиць та в'язати 

невеликими пачками для майбутньо-

го перевезення. Але задача звільнити 

приміщення від багатотисячного 

книжкового фонду виявилася значно 

труднішою. Приміщень для переве-

зеної літератури бракувало. Розміс-

тити фонд в одному місці виявилося 

неможливо. Більшу частину фонду 

довелося залишити на своєму місці. 

Це зібрання класиків російської та 

світової літератури. А багатопримір-

никову навчальну літературу було 

вирішено розмістити у підвальному 

приміщенні та лабораторії фізико-

математичного факультету (фонд 

абонементу №2: л-ра ф-тів російсь-

кої, іноземної філології, початкового 

навчання). Літературу факультету 

психології і соціології перевезти у 

навчальний корпус пров. Фанінсь-

кий, 3. Там відкрити новий навчаль-

ний абонемент (ф-т мистецтв, ф-т 

психології і соціології). У навчально-

му корпусі по вул. Валентинівська, 2 

книжковий фонд читального залу 

№4 (ф-ти іноземної філології, почат-

кового навчання, дошкільної освіти) 

перемістити зі сховища до самого 

залу з читачами, там же розмістити 

новий навчальний абонемент № 2 із 

фондом літератури ф-ту іноземної 

філології, в тому числі російської 

філології, ф-ту початкового навчан-

ня, яка користується найбільшим 

попитом у читачів бібліотеки. 

У зв’язку зі змінами у структурних 

підрозділах бібліотеки відбулося та-

кож об’єднання навчальних абонеме-

нтів №3 і №4 (вул. Алчевських, 29, 

цокольне приміщення) та читальних 

залів №1 і №2 (ауд. 125). 

Неймовірно важкий труд, інколи  

невидимий для оточуючих співробіт-

ників, у вигляді переміщення книг, 

їх сортуванні та упорядкуванні, пере-

везенні в корпуси університету що-

денно продовжують долати колежа-

нки нашої бібліотеки.  

Ми дуже вдячні за небайдужість і 

допомогу співробітникам адміністра-

тивно-господарської частини, керів-

никам та викладачам факультетів: 

фізико-математичного, ф-ту почат-

кового навчання та іноземної філо-

логії, а також студентам цих факуль-

тетів!   

О. І. Романовська, С. С. Мажара 

Бібліотечні новини 

Сектор відділу обслуговування на Чернишевській: 
“бійці невидимого фронту” 
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Мовчання “про це”, незрозуміла поведінка до-

рослих, телевізійні програми, а також все інше, 

що можна почути у школі на перерві від одноліт-

ків, на вулиці вводить в оману маленьких хлопчи-

ків і дівчаток. Ось чому вони мають потребу в ба-

тьках і педагогах, які давали б їм правдиві відпові-

ді на «незручні» питання. Книжка - це головний 

помічник у цьому ... 

Відверто зізнаючись, я довго шукала книгу, з якою моя 

дитина мала можливість поговорити або посоромитися 

про те, про що ми звикли мовчати. Чи готова дитина в 7 

років познайомитися з питаннями сексуальності, відпові-

дальності, вагітності, народження дитини?... Думаю, так! 

Перша реакція моєї доньки на книжку був сміх від 

душі, потім бажання подивитися книгу до кінця, дуже 

багато питань, останнім з яких: "А ще можна перегляну-

ти?"... 

Підсумовуючи, скажу: “Дитини близько години не 

було видно і чутно. Вона читала! Потім дочка запросила 

бабусю, щоб разом подивитися книжку, і сама ж всю нашу 

з нею швидку розмову за картинками переказала їй”. 

Добре, що є такі книжки. Їх читання має навчи-

ти дітей міркувати про сексуальну активність і, 

будучи обізнаними, поважати себе і оточуючих! 

Світлана Мажара 

ТО, ЧТО МЫ УЗНАЛИ ИЗ КНИГИ 

 “Все мы разные, каждый человек уникален и 

неповторимый”. 

 “Чтобы иметь детей, мужчина и женщина за-

нимаются любовью…” 

 “Другой способ стать папой и мамой: пара 

принимает в семью ребёнка из детского дома”. 

 “Когда ребёнок рождается, важно, чтобы вся 

семья помогала заботиться о нём”. 

 “СПИД — это серьезное заболевание, вызывае-

мое вирусом”. 

 “Существует много ошибок и заблуждений о 

сексуальних отношениях, об устройстве чело-

веческого тела. Потому очень важно знать пра-

вду”. 

Откуда я взялся? Правдивые ответы на 
«неудобные» вопросы / [пер. с исп. О. 
Машковой].—Харьков : Виват, 2017.—104 с.: 
ил.—(Энциклопедия). 
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Про сексуальність щиро і природно 
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