
Зведений план заходів з підвищення фахового рівня 
працівників публічних бібліотек Києва 

на 2019 рік 
 

Зміст роботи Форми роботи Термін 
виконання 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки 
«Бібліотека нового 
формату»  

Засідання за круглим столом  1 кв. 

Тенденції розвитку 
краєзнавчої діяльності 
бібліотек»  

Засідання за круглим столом 2 кв. 

«Фонди бібліотек у 
цифрову епоху: 
традиційні та 
електронні ресурси – 
комплектування, 
використання 

Засідання за круглим столом 4 кв. 

«Публічна бібліотека: 
орієнтація на клієнта 
або Як вирішити 
конфлікту ситуацію без 
шкоди здоров’ю» 

Семінар 4 кв. 

«Соціальна інклюзія чи 
екслюзія: взаємодія 
бібліотеки і 
безпритульних»  

Засідання за круглим столом 2 кв. 

Загальноміський 
конкурс-дефіле 
бібліотечних моделей 
на кращий креативний 
бібліотечний костюм 
власного дизайну та 
виготовлення 
«БібліоСтиль» 

Конкурс Районний етап 
– до 1/9, 
міський – до 
25/9, підсумки-
Всеукраїнський 
день бібліотек 

«Попереджений – 
значить, озброєний: як 
орієнтуватися у потоці 

Тренінг ІІІ квартал 



журналістської 
інформації» 

Міський клуб 
бібліотекарів 

9 засідань. 
Приміщення НСПУ 

Щомісяця 

ЦБС Голосіївського району 
«З комп’ютером на 
«ти» (впровадження 
комп’ютерних 
технологій в роботу 
бібліотек)»: 
- робота з 
електронними 
таблицями; 
 - створення 
презентацій за 
допомогою програми 
Power Point;  
 - методика роботи з 
користувачами мережі 
Інтернет в бібліотеці; 
 - соціальна електронна 
послуга в бібліотеці; 
 - ведення блогу 
бібліотеки, робота у 
соцмережах; 

Цикл занять для бібліотекарів 
з виїздами спеціалістів 
відділу на місця 
 
 

Індивідуальні консультації, 
практична допомога 

 
«-« 

 
 
 

«-« 
 
 

«-« 
 

«-« 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 кв. 
 
 
 

2 кв. 
 
 

3 кв. 
 

3 кв 

Уроки професійної 
майстерності 

Підвищення професійного 
рівня працівників, обмін 

досвідом роботи 

 
 
 

2 кв.  
Квітень 

«Сучасна бібліотека: 
нові вимоги, нові 
можливості» 

Круглий стіл 
 

«Виставка в бібліотеці: 
новий погляд на 
традиційну форму» 

Майстер-клас 3 кв.  
Вересень 

«Використання 
соціальних мереж та 
веб-сайту для реклами 
послуг бібліотеки» 

Тренінг, обговорення 3 кв. 

«Спілкуємося, 
міркуємо, вчимося» 

Взаємовідвідування бібліотек, 
обговорення заходів 

Протягом року 

«Бібліотека і 
сучасність» 

Стажування новопризначених 
працівників 

При потребі 
 
 



ЦБС Дарницького району 
«Бібліотекар – книга – 
читач»  
 

Система проблемно – 
цільових навчань працівників 
бібліотек ЦРБ 

Протягом року 
 

Бібліотечне навчальне 
середовище 
1.«Творчий потенціал 
молодих спеціалістів у 
формуванні іміджу 
бібліотеки» 
2.«Читання, навчання, 
дозвілля в бібліотеці: 
грані оптимального 
співвідношення» 
3.«Бібліотека для 
громади – громада для 
бібліотеки: 
партнерство та 
співпраця» 
4. «Активізація 
взаємодії бібліотеки з 
культурно-
мистецькими 
осередками» 

Творча лабораторія 
 

«-« 
 
 
 

«-« 
 
 
 

«-« 
 
 
 
 

«-« 
 

 
 

І квартал 
 
 
 

ІІ квартал 
 
 
 

ІІІ квартал 
 
 
 
 

ІV квартал 
 

Школа молодого 
бібліографа 
1.«Організація ДБА 
бібліотеки»; 
2.«Бібліографічний 
опис: державні 
стандарти та їх 
практичне 
застосування»; 
3.«Створення джерел 
бібліографічної 
інформації: система 
каталогів, картотек, 
бібліогафічних 
посібників та конвалют 
в бібліотеці»; 
4. «Популяризація 
бібліотечно-
бібліографічних знань 
серед користувачів» 

Рекомендації фахівця 
(за потребою) 

«-« 
 

«-« 
 
 
 
 

«-« 
 
 
 
 
 
 

«-« 
 

 
 

І квартал 
 

ІІ квартал 
 
 
 
 

ІІІ квартал 
 
 
 
 
 
 

ІV квартал 
 



Майстерня 
бібліографа-
професіонала 
1.«Статистичний облік 
бібліотечно-
бібліографічних 
довідок і консультацій 
з урахуванням індексів 
УДК»; 
2.«Організація СКС 
бібліотеки за УДК. 
Систематизація класу 0 
Загальний відділ» 
3.«Створення Макета 
краєзнавчої картотеки 
відповідно до Робочих 
таблиць УДК»; 
4. «Організація СКС 
бібліотеки за УДК. 
Систематизація класу 1 
Філософія. 
Психологія» 

Години практичних порад 
 
 

«-« 
 
 
 
 
 

«-« 
 
 
 

«-« 
 
 
 

«-« 
 
 
 

 
 
 

І квартал 
 
 
 
 
 

ІІ квартал 
 
 
 

ІІІ квартал 
 
 
 

ІV квартал 

Інтернет-
інструментарій  
1.«Сервісні Інтернет-
послуги для 
користувачів 
бібліотек»; 
2.«Професійні 
стандарти новинної 
грамотності»; 
3.«Соціальні мережі на 
допомогу пошуку та 
розширенню кола 
партнерів бібліотек» 
4.«Сучасні технології 
візуалізації інформації 
в роботі бібліотеки» 

Методичні заняття 
 

«-« 
 
 
 

«-« 
 
 

«-« 
 
 
 

«-« 
 

 
 

І квартал 
 
 
 

ІІ квартал 
 
 

ІІІ квартал 
 
 
 

ІV квартал 
 

ЦБС Деснянського району 
«Школа сучасного 
бібліотекаря» Заняття Щоквартально 

«Ознайомлення з 
кращими практиками 
роботи зарубіжних 
бібліотек» 

Семінар 

Квітень 



«Ідеї на майбутнє: 
планування 2020 » 

Професійне рандеву Листопад 
 

ЦБС Дніпровського району 
«Методичний 
навігатор» 

DVD-диски методичних 
матеріалів, зони методистів  

Протягом року 

«Школа починаючого 
бібліотекаря»: 
 - «Четвергова школа 
бібліотекаря»; 
 - «Бібліотечний 
репетитор» (папка 
практичних матеріалів) 

 Курс професійної адаптації:  
 
- Інструктажі, практичні 
заняття, консультації, 
стажування, система one-on-
one; 
 

Протягом року 

«Професіонали 
інформаційних 
ресурсів»: 
 - АІБС «MARK-SQL»:  
 
 - АІБС «MARK-SQL». 
Модуль «Абонемент»:  
 
 
 
 
 - АІБС «MARK-SQL».  
 - АІБС «MARK-SQL». 
Модуль «Каталогізація» 
 
 
 
 
 
 
 

 - «Робота в програмах 
Photoshop, Sony Vegas»; 
 - Використання 
Instagram у бібліотеках; 
 - «Віртуальний простір 
як місце проведення  
масових заходів» 
 - Нетрадиційні форми 
поширення книги. 

 
 
 
 - Модульність структури, 
функціональні особливості; 
 - Створення бази читачів, 
внесення змін про читача, 
реєстрація і перереєстрація 
читачів, порядок видачі 
літератури, повернення 
літератури. Звіти; 
 - Пошук документів; 
 - Створення та редагування 
документів. Групове 
корегування, вихідні форми 
(картки, книжкові формуляри, 
списки), створення 
бібліографічного запису на 
книги. Створення 
бібліографічного запису на 
статті з періодичних видань; 

Практикуми 
 

Практикуми 
 

Практикуми 
 
 

Практикуми 

Протягом року 



«Школа професійної 
майстерності» 
 - «Впроваджуємо 
УДК»; 

 - «Говоримо 
українською 
правильно»  
 - «Вимоги до 
оформлення та 
друкування 
документів»; 
 - «Мовно-стильові 
особливості текстів 
службових документів»; 
 - «Книги обираєте Ви, 
комфорт гарантує 
Бібліотекар»; 
 - «Рецепти успішних 
бібліотечних справ»; 
 - «Корпоративне 
ведення електронної 
картотеки статей»; 
Інформаційно-рекламні 
видання: 

Цикл занять, консультацій 
 

Мовні тренінги 
 

«-« 
 
 

Практичне заняття 
 
 
 

Тренінг 
 
 
Огляд-калейдоскоп цікавих та 

інноваційних заходів 
 

Цикл консультацій 
 

Креативні методики 
створення. 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

ЦБС Оболонського району 
«Ведення та 
редагування «Робочого 
електронного каталогу 
книг»   

Заняття Протягом року 

Стажування нових 
працівників з питань 
роботи з БФ та ДБА 

Індивідуальні консультації 1-4 кв. 

«Школа тренерів» Навчання в програмі ProShow 
Producer 

1-4 кв. 

«Школа 
каталогізатора» 

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

Протягом року 

«Вчимося створювати 
електронні 
презентації». 

Майстер-клас для  
працівників бібліотек ЦБС 

1-4 кв. 

«Бібліотекар та 
Інтернет – спілкування 
на «ти» чи на «ви»? 

Цикл уроків 

 

За запитом 

 



Допомога 
користувачам у роботі 
в Інтернет». 

Цикл уроків 

 

За запитом 

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

Бесіди, презентації 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 

Виїзні консультації по 
бібліотеках району 

Згідно графіка 

ЦБС Печерського району 
Школа починаючого 
бібліотекаря: 
1. «Бібліографія: шлях 
до знань» 
2. «Мультимедійна 
презентація в 
бібліотеці» 
3. «Маркетинг в 
бібліотеці(публічні 
заходи,рекламно-
інформаційна 
продукція.пресс-реліз)» 

 
 

День бібліографії   
 

Урок фахівця  
 
 

Методичне заняття  
 

 
 

Лютий 
 

Квітень 
 
 

Березень 

Школа компетентного 
бібліотекаря: 
1. «Комп’ютерні 
інструменти 
бібліотечної 
діяльності» 
2. «Використання 
соціальних мереж та 
веб-сайту для реклами 
послуг бібліотеки» 
3. «Спілкуємося. 
Вчимося. Працюємо по 
новому» 

Бібліотечний ліцей  
 

Тренінг-клас 
 
 
 

Дискусії  
 
 
 

«-« 

 
 

Квітень 
 
 
 

Жовтень 
 
 
 

Вересень 



Школа керівника: 
1. «Методи індексації з 
УДК» 
2. «Організація і 
технологія 
інформаційно-
бібліографічного 
обслуговування» 
3. «Управління 
персоналом бібліотеки. 
Комунікаційна 
культура керівника 

 
Семінари 

 
Бібліографічний практикум 

 
 
 
 

Лекція 
 

 
Протягом року 

 
Листопад 

 
 
 
 

Грудень 
 
 

 
ЦБС Подільського району 

«Хмарні технології і 
бібліотека: поняття та 
застосування» 

Дні фахового зростання  

 
Березень 

«Місце зустрічі 
змінити можна, або Як 
організувати сучасний 
бібліотечний простір» 

В майстерні бібліотечної 
інноватики: 

креативна майстерня 

Березень 

«Ефективна модель 
сучасної бібліотеки як 
запорука її успішності 
й розвитку» 

Професійна територія 

 

 

«-« 

 

«-« 

 

Квітень 

«Електронні таблиці  
EXCEL: форматування, 
редагування даних, 
робота з формулами» 

Квітень 

«Wikipedia : створюємо 
статті для вікі-
енциклопедії» 

Листопад 

«Запрошуємо на медіа-
урок до бібліотеки» 

Заняття-тренінги в 
бібліографічній студії 

 

«-« 

 

 

«-« 

Лютий 
 

«Соціальна мережа: 
територія 
бібліографічного 
спілкування з 
користувачем» 

Січень 

 

 

«Авторське право в 
бібліографічній роботі» 

Квітень 



«Електронна бібліотека: 
ресурси та ефективна 
навігація» 

«-« 

 

Вересень 

«Сніданок з 
бібліографом» 

Бібліографічне заняття Березень 

Вересень 

«Щось новеньке та 
свіженьке від 
бібліографа» 

Бібліографічна вечірка  Листопад 

«Бібліографу-
початківцю» 

Стажування За потребою 

«Бібліобренд -2018» Ярмарок видавничої 
продукції  

Лютий 

«Інноваційна 
бібліотечна мозаїка» 

Вивчення вітчизняного та 
зарубіжного бібліотечного 

досвіду 

Протягом року 

 

ЦБС «СВІЧАДО» 
«Бібліотека і 
сучасність: пошук 
формули успіху» 

Семінар  Січень 

«Сучасна молодь в 
сучасній бібліотеці» 

Семінар- практикум Квітень 

«Творчий бібліотекар – 
творчий читач» 

Свято професійної 
майстерності 

(до Дня бібліотек) 

Вересень 

«Бібліотека + Інтернет: 
уроки інформаційного 
пошуку» 

Години корисних порад 
 

Протягом року 
декілька занять 

«Досвід. Креатив. 
Майстерність»  

День професійного 
спілкування 

Березень 

«Що може бібліотекар» Методичний креатив-кейс на 
допомогу фахівцям 

Лютий 

«Шляхи професійного 
вдосконалення» 

Час інформації Протягом року 
 

 - «Традиційні та 
інноваційні види 
бібліотечного сервісу» 
 - «Бібліотека - 
територія культури і 
дозвілля» 

Модульне навчання 
працівників 

 
«-« 

 
 

Протягом року 
 
 

«-« 
 
 



 - «Сучасні форми і 
методи роботи з 
користувачами» 
 - "Робота з дітьми та 
юнацтвом: проблеми, 
пошук, досвід" 
 - «Бібліотека: нові 
можливості та нова 
якість послуг» 

«-« 
 
 

«-« 
 
 

«-« 
 

«-« 
 
 

«-« 
 
 

«-« 

«Рекламна діяльність 
бібліотек – дійовий 
інструмент у 
популяризації 
можливостей та послуг 
бібліотеки» 

Стендова презентація  
(фото - і відео матеріали, 

друкована продукція, 
буклети, тощо) 

Листопад 

«Палітра професійної 
майстерності» 

Дистанційні години навчання Протягом року 

«Інформаційні послуги 
на допомогу 
соціалізації 
переселенців» 

Інформування, 
консультування та правова 

допомога  

Жовтень 

 - «Бібліотерапія – 
складова соціальної 
роботи бібліотеки» 
 - «Використання 
соціальних мереж та 
веб-сайту для реклами 
послуг бібліотеки» 
 - «Організація дозвілля 
молоді» 

 - Бібліотечна 
діяльність: оновлення та 
трансформація роботи» 

Усні індивідуальні 
консультації 

 
«-« 

 
 
 

«-« 
 

«-« 
 
 
 

Протягом року 
 
 

«-« 
 
 
 

«-« 
 

«-« 
 

ЦБС Солом’янського району 
«Складові успіху»: 
«PR-діяльність 
публічних бібліотек» 
«Професіоналізм та 
креативність» 

Семінари-тренінги 
«-« 

 
«-« 

 

2кв. 
 
 

3 кв. 

«Дизайн мислення як 
інноваційна форма 
виразу послуги» 

Семінар-тренінг 1 кв. 



Виїзні творчі 
лабораторії: 
 - «Як дизайн мислення 
сприяє покращенню 
бібліотечного 
обслуговування»  
 - «Оновлення 
інтер’єру у зміна 
парадигми мислення 
бібліотекарів як основа 
гостинності сучасної 
бібліотеки» 
 - «Інклюзія в 
бібліотечному 
просторі»  
 - «Зміна сприйняття 
користувачами 
бібліотеки завдяки 
правильному 
маркетинговому 
позиціонуванню»  

 
 
Засідання творчої лабораторії  
 
 
 
Засідання творчої лабораторії 
 
 
 
 
Засідання творчої лабораторії 
 
 
Засідання творчої лабораторії 

 
 

1 кв. 
 
 
 

2 кв. 
 
 
 
 

3 кв. 
 
 

4 кв. 
 

«Твори майбутнє вже 
сьогодні» 

Практичні семінари, лекції 
для бібліотекарів 

Щокварталу 

«Бібліотека. Книга. 
Читання» 

Методичний посібник 1 кв. 

«Як оформити 
портфоліо бібліотеки?» 

Методичні поради Січень 

«Веселі ієрогліфи» (до 
Року Китаю в Україні) 

Методичний посібник 1 кв. 

«Займайся читанням!»  Положення про 
загальносистемний конкурс 
професійної майстерності на 
створення рекламного 
постеру для сучасної 
української книги 

Березень 

«Бібліо-Комікс» Загальносистемний конкурс 
коміксів про бібліотечну 
роботу 

Червень 

«Професійні ідеї, 
інноваційні практики» 

Круговий збір ідей Протягом року 

«Вчимося бути 
бібліотекарями» 

Майстер-класи для молодих 
бібліотекарів 

Протягом року 



«Бібліотеки Солом’янки 
: найважливіше за рік» 

Дайджест Грудень 

«Колообіг 
бібліотекарів в районі»  

Обмін вміннями Протягом року 

ЦБС Шевченківського району 
«Методичні дегустації» Огляди фахової періодики, 

Інтернет – ресурсів, 
методичних матеріалів тощо 

Травень 

«Творча лабораторія 
бібліотекаря»: День теорії і практики 

 
 
 

«-« 
 
 

«-« 
 
 
 

«-« 
 
 
 

«-« 
 
 
 

День теорії і практики 
 

Протягом року 

«Маркетингові 
стратегії в допомогу 
бібліотекам» 

Січень 

«Імідж бібліотеки: 
Реклама в соціальних 
мережах» 

Лютий 

«Бібліотека і 
корпоративний 
стиль?!» 

Березень 

«Медіаграмотність: 
практична 
майстерність 
критичного мислення» 

Травень, 
жовтень 

«Плануємо – 
впроваджуємо в життя» 

Листопад 

«БібліоМайстерня 
молодого спеціаліста» 

Цикл семінарів – тренінгів Протягом року  

«Спеціаліст в дорозі» Надання методично – 
практичної допомоги 

бібліотекам ЦБС 

1 р. на 2 місяці 

«На гостини до колег» Взаємовідвідування масових 
заходів 

Протягом року 

 
 


	Школа починаючого бібліотекаря:
	1. «Бібліографія: шлях до знань»
	Школа компетентного бібліотекаря:
	 - «Сучасні форми і методи роботи з користувачами»
	 - "Робота з дітьми та юнацтвом: проблеми, пошук, досвід"
	 - «Бібліотека: нові можливості та нова якість послуг»
	 - Бібліотечна діяльність: оновлення та трансформація роботи»


