
Зведений план заходів з підвищення фахового рівня 
працівників публічних бібліотек Києва 

на 2018 рік 
 

Зміст роботи Форми роботи Термін 
виконання 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки 
«Бібліотека в 
сучасному форматі: 
професійні ідеї, 
креативні проекти»  

Засідання за круглим столом  2 кв. 

«Медіаграмотність та 
бібліотеки»  

Семінар 2 кв. 

«Публічні бібліотеки в 
системі освіти 
дорослих для розвитку 
громадянського 
суспільства» 

Семінар   
4 кв. 

«Презентуємо себе – 
презентуємо 
бібліотеку: секрети 
успішного виступу». 

Тренінги 
 
 
 

2 кв. 
 

«Програмні засоби для 
створення 
відеореклами 
бібліотечних ресурсів 
та послуг» 

Цикл тренінгів Щоквартально 

«Прочитайте, не 
пошкодуєте!» 
 

Загальноміський конкурс на 
кращий буктрейлер до 
Всеукраїнського дня 
бібліотек. 

3 кв. 

Міський клуб 
бібліотекарів 

9 засідань. 
Приміщення НСПУ 

Щомісяця 

ЦБС Голосіївського району 
«Я маю право» Методичні рекомендації по 

інформаційній підтримці 
бібліотеками проекту 
Мінюсту України 
Розробка, впровадження 

Лютий 

«Інноваційний пошук – 
основа розвитку 
бібліотек» 

Розробка методичних 
рекомендацій для бібліотек 

Квітень 



«Ведення блогів 
бібліотек» 
«Створення, 
оформлення 
документів» 
«Інтернет – для 
користувачів» 

Навчання комп’ютерної 
грамотності на місцях 
(«Коледж на колесах») 

ІІ кв. 
І кв. 
ІІІ кв. 

«УДК: методика 
індексування» 

Година професійного 
спілкування 

Березень 

«Спілкуємось, 
міркуємо, вчимося» 

Майстер-класи по обміну 
професійною майстерністю 

Травень - 
червень 

«Вчимося один у 
одного» 

Взаємовідвідування заходів 
бібліотек 

Протягом року 

«Техніка роботи ЦБС» Стажування новопризначених 
працівників в ЦРБ імені М.О. 
Некрасова 

За  потребі 

ЦБС Дарницького району 
«Бібліотекар – книга – 
читач»  
 

Система проблемно – 
цільових навчань працівників 
бібліотек ЦРБ 

Протягом року  
 

 «Нові Національні 
стандарти України з 
інформаційної, 
бібліотечної та 
видавничої справи»  

Уроки фахівця Протягом року 

 «Інформаційні ресурси 
бібліотек ЦБС на 
допомогу розвитку ідей 
національної єдності та 
патріотизму» 

День професійного 
спілкування 

Січень 

 «Основи 
систематизації 
документів за 
класифікаційною 
системою УДК» 

Семінар-практикум Лютий 

 «Щоденник роботи від 
А до Я» 

Методичне заняття Березень  

 «Трансформація ДБА в 
електронне 
середовище» 

Година професійного 
спілкування 

Квітень  

 «Бібліотеки та 
соціальні медіа: 
технологія взаємодії» 

Методичне консультування Травень  



 «Розвиток 
креативності 
бібліотекарів» 

Професійний  діалог Вересень 

 «Інтернет в бібліотеці: 
сервісні та освітні 
послуги для 
користувачів» 

Практичне заняття Жовтень 

 «Не загубіть знаменну 
дату: пріоритети 
планування» 

Творча лабораторія Листопад 

 «Нестандартні 
рішення книжкової 
архітектури» 

Калейдоскоп рекомендацій Грудень 

ЦБС Деснянського району 
«Парад порад» Години професійного 

спілкування 
Щомісячно 

Робота «Школи 
сучасного 
бібліотекаря» 

Заняття Щоквартально 

Кодекс етики 
бібліотекаря 

Засідання за круглим столом Квітень 

«Підлеглий – 
начальник: знайди 
відмінності» 

Диспут Жовтень 

«УДК: знайомимось, 
вивчаємо, 
впроваджуємо» 

Консультація Протягом року 

«У бібліотеці новий 
співробітник» 

Факультатив Протягом року 

ЦБС Дніпровського району 
«Методичний 
навігатор» 

DVD-диски методичних 
матеріалів, зони методистів  

Протягом року 

Віртуальний  
методпортфель  

Інформування бібліотекарів по 
Е-mail про цікаві фахові 
видання 

Протягом року 

«В пошуках нових 
рішень» 

Огляди фахової періодики Протягом року 

Створення системи професійної безперервної освіти 
«Школа починаючого 
бібліотекаря» 
Курс професійної 
адаптації: 
«Четвергова школа 
бібліотекаря»; 

 
 
Інструктажі, практичні 
заняття, консультації, 
стажування, система one-on-
one;  

Протягом року 
«--» 
 
 
 
«--» 



 
«Бібліотечний 
репетитор» 

Папка практичних матеріалів  

«Професіонали 
інформаційних 
ресурсів» 
«Google-сервіси для 
використання в роботі 
бібліотекарів»  
«Microsoft Office 365 
для спільної роботи»;  
«Робота в програмах 
Photoshop, Sony Vegas» 

Практикуми: 
 
 
Консультація:  
 
 
Практикуми:  

І-ІІ квартал 
 
ІІІ квартал 
 
 
Протягом року 
 

«Школа професійної 
майстерності»: 
«Впроваджуємо УДК»; 
«Рецепти успішних 
бібліографічних 
справ»; «Корпоративне 
ведення електронної 
картотеки статей»  
«Бібліографічний опис 
електронних відео 
ресурсів віддаленого 
доступу»; 
«Бібліографічне 
видання як бренд 
сучасної бібліотеки» 
(Креативні методики 
створення) 

 
 
Цикл занять, консультацій  
Цикл занять, консультацій  
 
Цикл консультацій; 
 
 
Навчання, методичний 
посібник, презентація   
 
 
Обговорення   

 

Протягом року 
Протягом 
року 
 
Протягом року 
 
ІІ квартал 
 
 
ІІІ квартал 
 
 

ЦБС Оболонського району 
«Школа 
каталогізатора» 

Цикл уроків з методики 
заповнення полів у форматі 
«МАРК-SQL» 

1 – 4 кв. 

«Вчимося створювати 
електронні 
презентації» 

Майстер-клас для  
працівників бібліотек ЦБС 

1 – 4 кв. 

«Бібліотекар та 
Інтернет – спілкування 
на «ти» чи на «ви»? 
Допомога 
користувачам у роботі 
в  мережі Інтернет» 

Цикл уроків За потребою 



«Вивчення досвіду 
написання 
бібліотечних проектів – 
чи потрібні нам 
гранти?» 

Ознайомлення працівників з 
досвідом написання грантів 
колегами з інших бібліотек 
України, світу, Києва 

Травень, червень 

«Що новенького у 
світі» 

Ознайомлення працівників з 
досвідом роботи бібліотек 
світу за матеріалами фахових 
видань 

2, 4 кв. 

«Сьогодні консультує 
методист» 

Дні методичної допомоги: За потребою 

«Доводимо до вашого 
відома»  
 

Інформаційний стенд:  
ознайомлення  колективу 
ЦБС з розпорядженнями та 
наказами районного 
управління культури, 
Міністерства культури 
України, ДСТУ, стандартами, 
інструкціями. 

1 – 4 кв. 

ЦБС Печерського району 
Школа починаючого 
бібліотекаря: 
«Бібліографія: шлях до 
знань» 
«Нові форми масових 
заходів та виставкової 
роботи» 
«Маркетинг в 
бібліотеці(публічні 
заходи,рекламно-
інформаційна 
продукція.пресс-реліз)» 

 
 
День бібліографії   
 
Лекція-практикум  
 
 
Практикум  
 

 
  
Лютий 
 
Березень 
 
Травень 

Школа компетентного 
бібліотекаря: 
Неконференції (бліц-
презентації,тренінги,ка
ва-пауза) 
«Чи складно 
рекламувати свою 
бібліотеку» 
« Створення 
професійно-
позитивного іміджу 
бібліотекаря і 

 
 
Бібліотечний ліцей 
 
 
Тренінг 
 
 
Лекція» 

 
 
Квітень 
 
 
Вересень 
 
Вересень 



бібліотеки в 
співтоваристві 
Школа керівника 
«Переведення фондів 
бібліотек з ББК на 
УДК» 
«Організація і 
технологія 
інформаційно-
бібліографічного 
обслуговування» 
«Управління 
персоналом бібліотеки. 
Комунікаційна 
культура керівника» 
«Соціальне 
партнерство як елемент 
бібліотечної політики» 

 
Практична консультація  
 
 
Бібліографічний практикум  
 
 
 
 
Лекція  
 
 
 
Засідання за круглим столм  

 
Січень 
 
 
Листопад 
 
 
Грудень 
 
 
Грудень 
 
 

ЦБС Подільського району 
«Публічна бібліотека:  
нова візія і вектори 
розвитку» 

Флеш-семінар Квітень 

«Інтернет та всі його 
таємниці» 

Тренінг Лютий 

«Інформаційно-
комунікативні 
технології в бібліотеці» 

Дні фахового зростання Березень 

«Управління 
бібліотекою:  сучасні 
вимоги та підходи» 

Модульне навчання керівника 
бібліотеки 

Травень 

В майстерні 
бібліотечної 
інноватики: 
«Бібліотека як простір 
розвитку неформальної 
освіти дорослих і 
дітей» 

Бібліофрістайл 
 
 

Лютий 

«Користувач у 
традиційному та 
віртуальному 
бібліотечному 
просторі» 

Професійна територія  Вересень 



«Як представити книгу, 
або Про нові форми 
реклами книги» 

Бібліомайстерня Травень 

Робота з 
зображеннями у 
графічному редакторі 
«Paint. NET». 

Групові заняття-тренінги у 
Школі комп'ютернних 
технологій  

 
Січень 
 

Як створити 
буктрейлер 

Заняття-тренінги Травень 

Створення макетів 
друкованої продукції у 
програмі «Microsoft 
Publisher» 

Заняття-тренінги Квітень 
 

Рекламуємо бібліотеку 
– створюємо 
презентації та 
відеоролики 

Заняття-тренінги Листопад 

Бібліографічні студії 
«Створення 
електронних 
бібліографічних 
записів  у форматі 
MARC-SQL» 
«Про застосування 
окремих положень 
ГОСТ 7. 1 : 2006 
«Бібліографічний 
запис, бібліографічний 
опис. Загальні вимоги 
та правила складання» 
відповідно до 
методичного рішення 
ПБ ім. Лесі Українки 
м. Києва.  
 
«Бібліографічний опис 
електронних ресурсів» 

Групові тренінги 
«--» 
«--» 
 
 
 
 
«--» 

 
Січень 
 
 
Лютий 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 

«Сніданок з 
бібліографом» 

Бібліографічне заняття Березень 
Вересень 

«Бібліографу-
початківцю» 

Стажування За потребою 

«Бібліографічний бренд 
- 2018» 

Ярмарок бібліографічної 
продукції 

Лютий 



Вивчення вітчизняного 
та зарубіжного 
бібліотечного досвіду 

Інноваційна бібліотечна 
мозаїка 

Протягом року 

ЦБС «СВІЧАДО» 
«Професійне досьє 
бібліотекаря» 
 

Мультимедійна презентація та 
практичні поради до атестації 
працівників ЦБС «Свічадо» 

Січень 

«Сервісна діяльність 
бібліотеки орієнтована 
на задоволення потреб 
користувача» 

Семінар Березень 

«Райдуга творчості»: 
розвиток творчих 
здібностей 
користувачів 
бібліотеки» 

Бібліотечна майстерня 
 

Жовтень 

«Прес-реліз в системі 
PR-технологій сучасної 
бібліотеки» 
 

Бібліотечний воркшоп 
(із залученням фахівців, що 
володіють практичним 
досвідом: маркетинг, 
журналістика, реклама) 

Лютий 

«Професіоналізм + 
креативність = 
сучасний бібліотекар» 
 

День фахівця Вересень 

«Діалог колег» 
 

Зустрічі бібліотечні: 
- зустріч за чаєм; 
- зустріч тематична; 
- зустріч-презентація. 

Протягом року 



«Організація 
родинного читання і 
дозвілля» 
«Бібліотека –HUB: 
сучасний орієнтир 
діяльності» 
«Волонтерство у 
публічній бібліотеці» 
«Можливості 
бібліотеки щодо 
просування читання»   
«Форми проведення 
інформаційно-
просвітницьких, 
дозвіллєвих заходів у 
бібліотеці» 
«Бібліотека як 
середовище розвитку 
освітньої, творчої і 
соціальної активності 
сучасних дітей і 
підлітків» 
«Соціальне 
партнерство бібліотек у 
формуванні 
бібліотечних послуг 
для людей з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями» 

Модульні навчання 
працівників 
«--» 
 
«--» 
 
«--» 
 
«--» 
 
 
 
«--» 
 
 
 
«--» 
 

Протягом року 
«--» 
 
«--» 
 
«--» 
 
«--» 
 
 
 
«--» 
 
 
 
«--» 

 

«Методичний центр 
інформує, консультує, 
пропонує». 

Виставка-ярмарок 
методичних матеріалів 

Листопад 

«Палітра професійної 
майстерності» 

Дистанційні години навчання Протягом року 



«Бібліотеки як центри 
підтримки та 
організації надання 
послуг внутрішньо 
переміщеним особам 
(ВПО)» 
«Інформаційні послуги 
на допомогу 
соціалізації 
переселенців» 
 
Настільна гра 
«Переселенська 
блуканина» 
 

Інформування, 
консультування та правова 
допомога, «кільцева» 
інформаційно-правова 
виставка для бібліотек ЦБС 
 
 
 
 
 
Презентація гри для 
підвищення обізнаності у 
суспільстві щодо практичних 
проблем переселенців 

Протягом року 
 
 
 
 
«--» 

 

«Буктрейлер - сучасний 
спосіб просування 
книг» 
«Екологічне 
просвітництво: що 
можуть і що повинні 
робити бібліотеки» 
 
«Розширення простору 
обслуговування 
бібліотеки 
віртуальними 
засобами» 
«Організація дозвілля 
та  відпочинку дітей» 
 «Творчі об'єднання як 
форма активізації 
молоді» 

Усні індивідуальні 
консультації 
«--» 
 
 
«--» 
 
 
«--» 
 
«--» 

Протягом року 
«--» 
 

«--» 
 
 
«--» 
 
«--» 
 

«Креативний. 
Ерудований. 
Компетентний» 

Творчий діалог з колегами Вересень 

«Бібліотека в системі 
національно-
патріотичного 
виховання» 

Засідання за круглим столом Січень 

«В боротьбі за читача: 
розвиток та 
популяризації читання, 
напрямки роботи 
бібліотеки» 

Засідання за круглим столом Лютий 



«Орієнтир: користувач: 
спектр послуг сучасної 
бібліотеки» 

Засідання за круглим столом Лютий 

«Складнощі 
бібліотечної професії: 
сучасні технології 
залучення до читання 
користувачів 
бібліотеки» 

Засідання за круглим столом Березень 
 

«Інформаційно-
бібліотечний супровід 
освітньої діяльності» 

Засідання за круглим столом Квітень 

«Бібліотека і час. 
Співпраця і 
партнерство» 

Засідання за круглим столом Травень 

«Діяльність бібліотек 
ЦБС «Свічадо» з 
виховання здорового 
способу життя 
підростаючого 
покоління: досвід та 
проблеми» 

Засідання за круглим столом Жовтень 

ЦБС Солом’янського району 
«Перехід на УДК» Семінар Січень 

«Маркетингова 
стратегія реклами 
бібліотек та їх послуг» 

Семінар Лютий 

«Створення 
буктрейлера» 

Практичне заняття Травенеь 

«Бібліо студія 
компетентного 
бібліотекаря» 

Практичні семінари  

«Впевнений 
бібліотекар» 

Семінар-тренінг Лютий 

«Єдине вікно доступу 
до інформаційних 
ресурсів» 

Семінар - пресс-конференція Вересень 

«Інформаційна 
культура бібліотекаря в 
он лайн форматі»» 

Практичні консультації, 
навчання 

Протягом року 

«Бібліотечні обжинки» Арт-реліз Грудень 

«Бібліотекар – не 
«чайник»! 

Індивідуальна практична 
підготовка 

Протягом року 



«На допомогу 
бібліотекарю -
блогеру»: 

• Робота з 
дописами, 
редагування 
тексту, 
зображень 

• Робота зі 
сторінками 

• Робота з 
макетом, 
додавання 
гаджетів 

• Налаштування і 
робота з 
шаблоном 

Практичні семінари Протягом року 

«Нове в бібліотечній 
справі» 

Огляди фахової періодики, 
методичних матеріалів 

Щомісячно 

«Школа бібліотечної 
майстерності» 

Індивідуальні консультації Протягом року 

ЦБС Шевченківського району 
«Творча лабораторія 
бібліотекаря» 

Виїзні семінари-практикуми 1 раз на квартал 

«Методичні дегустації 
від бібліотекарів–
новаторів» 

Огляди фахової періодики та 
методичних матеріалів 

1 раз на квартал 

«Етика бібліотечного 
спеціаліста» 

Семінар-тренінг 1 раз на квартал 

«Віртуальна майстерня 
бібліотекаря» 

Тренінги 1 р. на міс. 

«Спеціаліст в дорозі» Надання методично – 
практичної допомоги  
бібліотекам 

1 р. на 
2 місяці  
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