
Зведений план заходів з підвищення фахового рівня 
працівників публічних бібліотек Києва 

на 2020 рік 
 

Зміст роботи Форми роботи Термін 
виконання 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки 
«До книги та читання – 
через дозвілля та 
спілкування» ІІ квартал 

Семінар ІІ квартал 

«Культура та етика 
сучасного бібліотекаря» 

Семінар ІV квартал 

«Особливості 
обслуговування людей з 
інвалідністю» 

Школа методиста ІІІ квартал 

«Сучасні тенденції 
бібліотечної політики міста 
(за результатами звітів)» 

Засідання за круглим столом І квартал 

«Бібліотека та рух 
волонтерів: грані співпраці» 

Засідання за круглим столом ІІІ квартал 

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

Засідання за круглим столом ІІ квартал 

 «Нематеріальна мотивація 
персоналу. Як можна 
підвищити продуктивність 
праці за допомогою простих 
інструментів» 

Тренінг І квартал 

 «Як зробити з персоналу 
команду? Техніки, що 
підвищують відповідальність 
та залученість наших 
співробітників» 

Тренінг І квартал 

«Як зробити з персоналу 
команду? Техніки, що 
підвищують відповідальність 
та залученість наших 
співробітників» 

Тренінг І квартал 

«Моделюємо новий відкритий 
бібліотечний простір: 

Тренінг І квартал 



архітектура, дизайн, 
зонування, навігація» 
«Книжкові уподобання 
бібліотекарів» (для 
бібліотекарів)  

Соціологічне опитування ІІІ квартал 

«Есе бібліотекаря» Конкурс ІІ-ІІІ квартал 

ЦБС Голосіївського району 
Уроки професійної 
майстерності 

Підвищення професійного рівня 
працівників, обмін досвідом 
роботи 

 

«Сучасна бібліотека: нові 
вимоги, нові можливості, 
нові ролі бібліотекаря»  

Круглий стіл І квартал 

Особливості переведення на 
систему класифікації УДК 
розділів фонду: «Історія» 
«Економічні науки», 
«Юридичні науки» 

Консультація І квартал 

«Блоги бібліотек. Створення, 
ефективність, доцільність, 
повнота інформації» 

Консультація, тренінг ІІ квартал 

«Етика сучасного 
бібліотекаря. Як уникати 
конфліктних ситуацій?» 

Круглий стіл ІІІ квартал 

«Спілкуємося, міркуємо, 
вчимося» 

Взаємовідвідування біблі-отек, 
обговорення заходів 

Впрдовж року 

«Бібліотека в сучасному 
світі» 

Стажування новопризначених 
працівників 

При потребі 

«З комп’ютером на «ти» 
(впровадження комп’ютер-
них технологій в роботу 
бібліотек): 

Цикл практичних занять. 
тренінгів для бібліотекарів з 
виїздами спеціалістів на місця 

 

- організація доступу до 
інформації органів 
державної влади, соціальних 
онлайн-послуг; 
- сервісні та комуніка-тивні 
програми Інтернету; 
- основи навігації в Інтернеті 

 ІІ кв. 
 
 
 

ІІ кв. 
 

І кв. 
Челендж бібліотечних 
фотозон «Сторінками 
улюбленого роману» 

Творче завдання  



ЦБС Дарницького району 

«Бібліотекар – книга – 
читач» 

Система проблемно-цільових 
навчань працівників бібліотек 
району 

Протягом року 

«Використання системи 
класифікації УДК» 

Методичні навчання Протягом року 

«Видавнича діяльність та 
редагування» 

Консультаційний практикум 
«Школи молодого бібліографа» 

Протягом року 

1. «Професіоналізм + 
креативність = сучасна 
бібліотека» 
2. Клієнтоорієнтованість як 
складова бібліотечної 
роботи» 
3. «Про традиції та інновації 
у популяризації періодичних 
видань» 
4. «Бібліотека – партнер 
проєкту з цифрової 
грамотності населення» 

Творча лабораторія 
«Бібліотечного навчального 

середовища» 

 

Протягом року 
 

1. «Інформаційні можливості 
фахових бюлетенів»; 
2. «Нові підходи у пошуку 
інформації» 

Години практичних порад 
«Майстерні бібліографа-
професіонала» 

Протягом року 

1. «Робота з електронним 
документообігом та етика 
електронного спілкування»; 
2. Медіаграмотність та 
«цифрова гігієна» як 
складова загальної 
культури» 
3. «Формули успішного 
копірайтингу. Написання 
рекламних, презентаційних 
текстів, прес-анонсів та 
прес-релізів» 

Професійний meet – up 
«Інтернет-інструментарію» 
 

І квартал 
 
 
 
 

ІІ квартал 
 
 
 

ІV квартал  
 

Методичне забезпечення 
бібліотечних процесів 
 
 
 
Вивчення та впровадження 
інноваційних методів роботи 
бібліотек 

Проведення навчальних курсів 
для бібліотекарів по роботі з 
ПК, комп’ютерними 
програмами та користуванню 
мережею Інтернет 
 

ІІ квартал 

 

 

ІV квартал 

ЦБС Деснянського району 



Робота «Школи сучасного 
бібліотекаря» 

Заняття Протягом року 

    «Основи event-менеджменту 
(як організувати успішний 
захід в бібліотеці)» 

Методичне заняття Травень 

Надання методичної 
допомоги бібліотекам ЦБС в 
формуванні, використанні та 
збереженні інформаційних 
ресурсів та довідково-
бібліографічної й 
інформаційної роботи 

Методичні консультації Щоквартально 

«Стандарти, положення, 
інструкції  по роботі з 
фондами» 

Методичні заняття Травень 

Методичні рекомендації по 
впровадженню в бібліотеки 
системи інноваційних форм 
роботи 

Рекомендації, огляди, інтернет-
розсилка  

Щоквартально 
 

 

ЦБС Дніпровського району      

«Школа починаючого 
бібліотекаря» 
Курс професійної адаптації: 
«Четвергова школа 
бібліотекаря»; 
 
«Бібліотечний репетитор» 

 
 
Інструктажі, практичні заняття, 

консультації, стажування, 
система one-on-one 

Папка практичних матеріалів 

1 раз на квартал 

«Професіонали 
інформаційних ресурсів» 
 - АІБС «MARK-SQL»; 
 - «PREZY – летючі 
презентації та мистецтво 
візуалізації  знань»; 
 - «КАНООТ – ресурс для 
створення вікторин»; 
 - «Ресурс для створення 
сайтів Jimdo та онлайн-
відеоредактор VSDS FREE 
VIDEO EDITOR; 
«POWTOON: ефективний 
засіб візуалізації» 

 
 
Мультимедійна майстерня 

 
 

Мультимедійна майстерня 

 

Протягом року 
 

«Школа професійної 
майстерності» 
«Впроваджуємо УДК»; 

 
 

Цикл занять, консультацій 

Протягом року 



«Говоримо українською 
правильно» 
«Веб-сервіси у 
бібліографічній діяльності: 
створення  віртуальних 
книжкових виставок, 
бібліографічних покажчиків, 
презентацій нових 
надходжень до бібліотеки»; 
«Корпоративне ведення 
електронної картотеки 
статей»; 
«Розвиток корпоративного 
бренду в соціальних 
мережах» 

Мовні тренінги 
 

Цикл занять 
 
 
 
 
 
 

Цикл занять 
 

Обговорення за круглим столом 

«Таємний читач» Вибірковий моніторинг якості 
обслуговування користувачів, 
взаємодія бібліотекарів й читача  

Протягом року 
 

 ЦБС Оболонського району   

Універсальна десяткова 
класифікація. Методика 
визначення індексів для 
документів за 
класифікаційною системою 
УДК. 

Методична підтримка 
підготовки та проведення занять  

 

Протягом року 

 

«Ведення та редагування 
«Робочого електронного 
каталогу книг»  в ПБ ім. 
Самеда Вургуна, ПБ ім. 
Панаса Мирного 

Навчання Протягом року 

Комплектування та 
збереження бібліотечних 
фондів в умовах 
впровадження комп’ютерних 
технологій 

Індивідуальні консультації 20.03   11.00 
23.05   11.00 
17.09   11.00 
26.11   11.00 

«Школа каталогізатора» Цикл уроків з методики 
заповнення полів у форматі 

«МАРК-SQL» 

Протягом року 

Школа тренерів: 
«Користувачі в роботі з 
електронними  ресурсами» 

Методика навчання працівників 
бібліотек ЦБС 

1-4 кв. 

https://www.slideshare.net/Savua/ss-60031569
https://www.slideshare.net/Savua/ss-60031569
https://www.slideshare.net/Savua/ss-60031569
https://www.slideshare.net/Savua/ss-60031569
https://www.slideshare.net/Savua/ss-60031569
https://www.slideshare.net/Savua/ss-60031569


Школа тренерів: 
Офісне програмне 
забезпечення. Текстовий 
процесор MS Word 

Практичні заняття Протягом року 

«Пошукові можливості 
бібліотечних Web – сайтів 
України та зарубіжжя» 

Цикл уроків   1-4 кв. 

«Інтелектуальна власність та 
авторське право в Інтернеті: 
Відповідальність бібліотеки 
та бібліотекаря» 

Бесіди, практичні заняття  Протягом року 

Комп’ютерні мережі. 
Локальні та глобальні мережі. 
Служби мережі Інтернет. 

Практичні заняття За запитом  

«Створення реклами та 
здійснення рекламної 
діяльності як фактор 
поліпшення обслуговування 
користувачів бібліотеки» 

Бесіди, обмін досвідом Травень, червень 

«Сьогодні консультує 
методист»: дні методичної 
допомоги 

Виїзні консультації по 
бібліотеках району 

За запитом 

ЦБС Печерського району    

Школа молодого 
бібліотекаря: 
«Допоможемо стати 
професіоналом» 
 «Бібліотека-користувач» 

 «Імідж сучасної бібліотеки 
(публічні заходи, рекламно-
інформаційна продукція, 
пресс-реліз)» 

 
 

Методичні поради: 
 

Урок фахівця 
Методичне заняття 

 

Згідно графіка 

Школа компетентного 
бібліотекаря 
Бібліотечне спілкування-
нові можливості 
«Вчимось писати проекти» 
«Інноваційний пошук-основа 
розвитку бібліотек» 

 
 

Бібліотечний ліцей 
 

Тренінг-клас 
Міні-лекції 

 
 

квітень 
 
 

жовтень 
 

Школа керівника 
«Методи індексації з УДК» 

 
Семінари 

 
 

 
Протягом року 

 
 



«Управління персоналом 
бібліотеки. Комунікаційна 
культура керівника 
«Конфлікти в бібліотеці: як 
їх уникнути 

Лекція 
 
 

Уроки фахівця 
 

Листопад 
 
 

Грудень 

ЦБС Подільського району 

«Ефективна практика 
командної роботи в 
бібліотеці» 

В майстерні бібліотечної 
інноватики 

Професійна територія 

Лютий 

«Бібліотека як складова 
туристичного простору 
Києва» 

Креативна майстерня Березень 

«Соціальні мережі як засіб 
реклами бібліотечної 
діяльності» 
«Електронні таблиці 
EXCEL: форматування, 
редагування даних, робота з 
формулами» 
«Мультимедійні технології 
на службі бібліотеки» 

Тренінги в школі комп'ютерних 
технологій 

 
«--« 

 
 
 

«--« 

Березень 
 
 

Квітень 
 
 
 

Листопад 

«Типові помилки заповнення 
МАRC-полів при 
аналітичному описі 
документа» 
«Використання соціальних 
медіа в роботі бібліографа» 
«Бібліотека і віртуальний 
користувач» 

Заняття-тренінги в 
бібліографічній студії 

 
 

«--« 
 

«--« 

Січень 
 
 
 

Квітень 
 

Вересень 

«Бібліографу-початківцю» Стажування За потребою 

«Бібліоярмарок-2020» Ярмарок видавничої продукції Лютий 

ЦБС «СВІЧАДО» 

«Модернізація публічної 
бібліотеки: складові успіху і 
перші результати» 

Інформаційно-аналітична 
довідка 

Грудень 

«Ваше ставлення до нового 
простору бібліотеки?» 

Експрес-опитування 
користувачів ЦРБ 

квітень  

«Нова роль бібліотеки в 
культурному середовищі 
ОТГ» 

Семінар-нарада Січень 



«Сучасний формат 
діяльності бібліотек у 
краєзнавчій роботі» 

Семінар-практикум Травень 

«Бібліографічне видання як 
інформаційно - рекламний 
бренд бібліотеки»   

Години професійних порад  Січень 

«Бібліотечне 
обслуговування: як залучити 
і зберегти читача» 

Методичний мікс Протягом року 

«Бібліотечні фонди: 
актуалізація бібліотечних 
фондів та нові тенденції 
комплектування» 

Аналітичні довідки, статті в 
професійній пресі, публікації у 

блозі НБУ ім. Я. Мудрого 

Протягом року 

«Коворкінг як майбутнє для 
бібліотеки і роль в цьому 
настільних ігор» (ігровий 
промоушн - просування 
книги та читання ігровими 
методами) 

Надання допомоги в проведенні 
ігротеки у рамках відкритого 
заходу «В інтелектуальний 

простір – через гру» 

I квартал 

«Бібліо-фольк-party» Свято професійної майстерності 
(до Дня бібліотек) 

Вересень  

«Бібліо-профі»: вивчаємо, 
організовуємо, спілкуємось, 
навчаємо» 

Креатив-лабораторія: 
цикл занять 

Протягом року 
 

«Бібліотека як майданчик 
розвитку волонтерського 
руху» 

Методичний креатив-кейс на 
допомогу бібліотекарям 

Лютий 

«Бібліотека – HUB: сучасний 
орієнтир діяльності»; 
«Бібліотеки в умовах 
реформи децентралізації»; 
«Організація сімейного 
читання у бібліотеці» 
«Інформаційні ресурси в 
системі електронної 
комунікації»; 
"Публічна бібліотека: 
соціальні орієнтири, 
ресурсний потенціал». 

Модульне навчання працівників 
 

«--« 
 

«--« 
 

«--« 
 
 

«--« 
 

Протягом року 
 

«--« 
 

«--« 
 

«--« 
 
 

«--« 
 



«БібліоКре@тив: цікаво, 
інформативно, комфортно» 

Бібліотечний квілт Березень 

«Селфі-бум в бібліотеці» 
 

Стендова презентація  
(фото- і відеоматеріали, 
друкована продукція) 

Квітень 

«Публічна бібліотека: час 
нових підходів» 

Дистанційні години навчання Протягом року 

«Адвокація та правова 
допомога внутрішньо 
переміщеним особам» 

Інформування, консультування 
та правова допомога 

Протягом року 

«Основи event-
менеджменту» (як 
організувати успішний захід 
в бібліотеці) 
«Етикет електронної 
пошти»; 

Практичні заняття 
 
 
 

«--« 

Протягом року  

«Там, де ти»: як працювати з 
волонтерською групою»; 
«Формування іміджу 
бібліотеки як активного 
агента туристичної галузі»; 
«Інтерактивні заходи нового 
формату»; 
«Сучасні форми культурно-
дозвіллєвої роботи з 
читачами»; 
«Працюємо на користь 
читача»; 
«Гра як форма залучення 
користувачів до бібліотеки» 

Усні індивідуальні консультації 
 

«--« 
 
 
 

«--« 
 

«--« 
 
 

«--« 
 

«--« 

Протягом року 
 

ЦБС Солом’янського району    
 

«Зміна соціокультурних 
орієнтирів діяльності 
публічної бібліотеки» 
«Маркетинг як частина 
управлінської функції» 
«Автоматизовані 
інформаційні системи 
(АІБС). Система 
автоматизованого 
обслуговування 
користувачів» 

«Інтелектуальна власність та 
авторське право в Інтернет: 
відповідальність бібліотеки 
та бібліотекаря» 

Методичні заняття І квартал 
 
 

ІІ квартал 
 

ІІІ квартал 
 
 
 
 
 

ІІ квартал 



«Впровадження УДК» Виробничі наради Щоквартально 

«Досвід зарубіжних 
бібліотек» 

Практичний семінар ІІ квартал 

«Нічого зайвого: організація 
роботи бібліотекаря» 

Тренінг ІІ квартал 

«Методична скарбничка» Банк нових термінів Протягом року 

Професійні ідеї, інноваційні 
практики 

Круговий збір ідей Протягом року 

Вчимося бути 
бібліотекарями 

Майстер-класи для молодих 
бібліотекарів 

Протягом року 

«Aleph. Рівень 1» Практичний посібник для 
працівників абонементу 

ІІІ квартал 

«АВС» Практичний курс з вивчення 
англійської мови 

Протягом року 

«АВС basic, або Спілкуємося 
з користувачами-
іноземцями» 

Англійсько-український 
розмовник для бібліотекарів 

ІІІ квартал 

«Крокуємо в Європу» Практичний курс лекцій для 
співробітників бібліотек ЦБС 

Протягом року 

«Перевтілення» Загальносистемний конкурс 
професійної майстерності на 
краще перевтілення (костюм, 
образ) в літературних 
персонажів книг-ювілярів 2020 
року 

Вересень, 
підбиття 
підсумків під час 
святкування 
Всеукраїнського 
дня бібліотек 

«Бібліостудія 
компетентного 
бібліотекаря»: 
«Мобільні технології в 
бібліотеці: QR-код» 
«Віртуальне довідково-
бібліографічне 
обслуговування в бібліотеці» 

Практичні семінари  
 
 
І квартал 
 
ІІ квартал 

«Творимо, редагуємо, 
ілюструємо Вікіпедію» 

Семінари в партнерстві з ГО 
«Вікімедіа Україна» 

Протягом року 

«Бібліотекар – не 
«чайник»!» 

Індивідуальна практична 
підготовка 

Протягом року 

«Спілкуємось. Вчимося. 
Працюємо по-новому» 

Індивідуальні консультації Протягом року 

«На допомогу 
бібліотекарю-блогеру» 

Практичні семінари Протягом року, 
за потреби 



«Невідворотні технології, 
що визначатимуть 
глобальні тенденції розвитк
у в світі»: 
 - «Становлення» 
 - «Потік» 
 - «Збір даних» 
 - «Початок» 

Науково-популярні семінари Щоквартально 

«Коротко про головне. 
Вивчення комп’ютерних 
додатків, що полегшують 
бібліотечну роботу» 

Навчальні практики Щоквартально 

«Візуальний шум – плюси та 
мінуси» 

Тренінг з редизайну 
бібліотечного приміщення 

ІІ квартал 

«Від А до Я» Цикл просвітницьких бесід для 
співробітників ЦБС щодо нових 
персоналій в сучасній 
українській літературі 

Протягом року 

ЦБС Шевченківського району    

«Методичні дегустації» 
Огляди фахової періодики, 
інтернет-ресурсів, 
методичних матеріалів тощо 

Березень, 
вересень 
Травень, 
листопад 

Квітень, жовтень 
«Творча лабораторія 
бібліотекаря»: 

Дні теорії і практики 

Протягом року 

«Бібліотека – відкритий 
простір для громади» 

Лютий 

«Бібліотека: Інклюзія в дії» Березень 

«Місія публічної бібліотеки 
в ХХІ столітті» 

Квітень 

«Реклама. Імідж. PR. 
Бібліотека» Травень 

«Формування публічного 
простору бібліотеки» Червень 

«Бібліотеки в соціальній 
мережі: ефективність 
комунікацій» 

Дні теорії і практики Вересень 



«Якість бібліотечної 
діяльності: чим вона 
вимірюється» 

 Жовтень 

«БібліоМайстерня молодого 
спеціаліста»: 

Цикл семінарів-тренінгів 1 раз на місяць 

«Принципи бібліотечної 
роботи»  

Лютий 

«Технологічні аспекти 
обслуговування 
користувачів» 

 
Березень 

«Креативні форми роботи в 
бібліотеці»  

Червень 

«Сучасні моделі книжкових 
виставок »  

Жовтень 

 «З МАРК-SQL на Ти» Практикуми 1 раз на місяць 

«Школа комп’ютерної 
грамотності бібліотекаря» 

Практичні заняття для 
початківців 1 раз на тиждень 

«Професіонали 
інформаційних ресурсів» Практикуми 1 раз на місяць  

 
 

 


	«БібліоКре@тив: цікаво, інформативно, комфортно»
	«Селфі-бум в бібліотеці»

	«Гра як форма залучення користувачів до бібліотеки»

