
Зведений план заходів з підвищення фахового рівня 
працівників публічних бібліотек Києва 

на 2021 рік 
 

Зміст роботи Форми роботи Термін 
виконання 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки 
«Бібліотеки як центри 
формування толерантної 
свідомості» (спільно з 
бібліотеками етнічних 
громад та відділом з 
питань національностей 
КМДА) 

Засідання за круглим 
столом 

IV квартал 

«Бібліотека і рух 
волонтерів: грані 
співпраці» 

Засідання за круглим 
столом 

II квартал 

«Особливості 
обслуговування людей з 
інвалідністю» 

Школа методиста III квартал 

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

Тренінг III квартал 

«Попереджений – значить 
озброєний: як 
орієнтуватися у потоці 
журналістської 
інформації» – до Тижня 
медіаграмотності 

Тренінг IV квартал 

«Сервісні послуги 
бібліотеки: про що мріє 
користувач?» 

Загальноміське 
соціологічне 
дослідження 

III квартал 

Засідання міського Клубу 
бібліотекарів 

9 засідань Січень-травень, 
вересень-грудень 

Загальноміський конкурс 
«Супербібліотекар» (до 
Всеукраїнського дня 
бібліотек). 

 
1 етап 

 
2 етап 

 
3 етап 

Вересень  
(районний етап – 
до 3 вересня; 
міський – до 24 
вересня;  
підсумки – у 
Всеукраїнський 
день бібліотек) 



ЦБС Голосіївського району 
«Сучасна бібліотека: нові 
вимоги, нові можливості» 

Круглий стіл Квітень 

«Виставка у бібліотеці: 
новий погляд на 
традиційну форму» (з 
досвіду роботи бібліотек 
системи) 

Майстер-клас Вересень 

Нові технології – нові 
можливості 
(впровадження сучасних 
інформаційних 
технологій): 

Цикл практичних 
занять, тренінгів для 
бібліотекарів з 
виїздами спеціалістів 
до кожної бібліотеки  

Протягом року 

 - «профзустрічі в форматі 
Skype-конференції» 

-«»- Березень 

- «можливості Інтернету 
для повного і якісного 
задоволення потреб 
користувачів» 

-«»- Квітень,  
вересень 

- «використання вебсайту 
ЦБС та соціальних мереж 
як каналів просування 
бібліотек, бібліотечних 
послуг та більшої 
поінформованості 
користувачів» 

Консультації, 
обговорення 

Травень 

«Спілкуємося, міркуємо, 
вчимося» 

Взаємовідвідування 
бібліотек, перегляди 
інформації на блогах, 
обговорення 

Протягом року 

ЦБС Дарницького району 

Система проблемно-
цільових навчань 
«Бібліотекар – книга – 
читач» 

 Протягом року 
 

«Використання системи 
класифікації УДК» 

Методичні онлайн-
консультації 

Протягом року 
 

«Видавнича діяльність та 
редагування» 

Консультаційний 
практикум  
«Школи молодого 
бібліографа» 

Протягом року 
 

«Використання інтернет-
ресурсів для ефективної 
комунікації онлайн» 

Професійна 
майстерня «Інтернет-
інструментарію» 

І квартал 



«Дистанційні формати 
бібліотечного 
обслуговування» 

Творча лабораторія 
«Бібліотечного 
навчального 
середовища» 

ІІ квартал  

«Інноваційні форми 
промоції книги і читання» 

Професійне онлайн-
спілкування 

ІІ квартал 

«Art-медіа практики в 
бібліотеці» 

Панорама ідей ІІІ квартал 

«Креативна бібліографія» 
 

Година практичних 
порад «Майстерні 
бібліографа-
професіонала» 

ІV квартал 

«Бібліотека у FB. 
Актуальність та якість 
сторінки» 

Моніторинг ведення 
сторінок бібліотек 
ЦБС у FB 

ІV квартал 

ЦБС Деснянського району 

«Бібліотеки і цифрова 
грамотність» 

Тренінг Лютий 

«Бібліотека і рух 
волонтерів: грані 
співпраці» 

Тренінг Травень 

«Особливості 
обслуговування людей з 
інвалідністю» 

Школа методиста Вересень 

«Проєктна діяльність як 
можливість залучення 
додаткових коштів» 

Круглий стіл Жовтень 

«Ідеї на майбутнє: 
планування 2022» 

Професійне рандеву Листопад 
 

ЦБС Дніпровського району 
«Впроваджуємо УДК» Практикуми Протягом року 

«Школа діалогу і 
комунікацій» 

Практикуми, 
тренінги 

Протягом року 

Підвищення компетенції 
бібліотекарів 

Онлайн курси, 
тренінги від УБА, 
ВУМ online, 
Prometheus, Edera, 
Wisecow 

Протягом року 



«Найяскравіша подія року 
очима користувача»  

Опитування Протягом року 

«Література від 
Українського інституту 
книги: відповідність 
запитам» 

Міні-дослідження Протягом року 

ЦБС Оболонського району 
Загальносистемні 
семінари та методичні дні 

Аналіз потенційних 
можливостей 
бібліотек, надання 
методичної та 
практичної 
допомоги, щодо 
покращення роботи 
бібліотек ЦБС 

Протягом року 

 

«Хмарні технології» Вивчення методів 
переходу з 
традиційних форм 
зберігання 
інформації  в хмарні 
технології 

Протягом року 

Вивчення методів 
інтеграціїї 
бібліографічних записів з 
«АБІС «МАРК – SQL» в 
«АБІС «КОHA» 

Дослідження та 
аналіз вимог 

Протягом року 

 Можливості та робота з 
інтерактивною дошкою, 
програмне забезпечення, 
створення тестів та ігор» 

Навчання ІІ квартал 
 

«Основи віддаленої 
роботи в програмному 
забезпеченні ZOOM , 
Тelegram. AnyDesk» 

Впровадження нових 
електронних форм 
віддаленої роботи 

І квартал 

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

Методична 
підтримка  

 

Протягом року 



Проведення 
індивідуальних 
консультацій та 
стажування нових 
працівників з питань 
роботи з БФ та ДБА 

Методична підтримка 
підготовки та 
проведення заходу 

І-IV квартал 

Методика визначення 
індексів для документів за 
класифікаційною 
системою УДК 

Методична підтримка 
 

Протягом року 

«Школа тренерів»: 
«Користувачі в роботі з 
електронними ресурсами» 

Методика навчання 
працівників 
бібліотек ЦБС  

I-IV квартал 

Офісне програмне 
забезпечення. Текстовий 
процесор MS Word  

Практичні заняття І-ІV квартал 

«Автоматизація 
бібліотечної статистики»  

Практичні  заняття За запитом 

«Пошукові можливості 
бібліотечних Webсайтів 
України та зарубіжжя»  

Цикл уроків За запитом 

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

Бесіди, практичні 
заняття 

Протягом року 

«Що новенького у світі» Ознайомлення 
працівників з 
досвідом роботи 
бібліотек світу за 
матеріалами фахових 
видань 

ІІ, ІV квартал 

ЦБС Печерського району 
Школа молодого 
бібліотекаря: 
«Допоможемо стати 
професіоналом»  
«Бібліотека – послуги 
онлайн» 
«Створюємо віртуальну 
виставку» 

 
 

Методичні поради: 
 

Урок фахівця 
 

Методичне заняття 

Згідно з 
графіком 
Лютий 

 
Березень 

 
Травень 



Школа компетентного 
бібліотекаря: 
«Віртуальний простір як 
місце проведення масових 
заходів (віртуальні 
екскурсії, віртуальні 
мандрівки) 
«Вчимось писати 
проекти» 
«Прес-калейдоскоп» 

 
 

Бібліотечний ліцей 
 
 
 
 

Тренінг-клас 
 

Міні-лекції 

 
 

Квітень 
 
 
 
 

Жовтень 
 

Листопад 
Школа керівника 
«Методи індексації з 
УДК» 
«Управління персоналом 
бібліотеки дистанційно» 

«Майстерня професіонала» 

Семінари 
 

Лекція 
 

Уроки фахівця 

Протягом року 
 

Лютий 
 

Вересень 

ЦБС Подільського району 
«Як створити креативну  
інфографіку?» 

Онлайн-урок в школі 
комп'ютернних 
технологій 

Квітень 

«Створюємо онлайн-
простір бібліографа» 

Тренінг в 
бібліографічній 
студії 

Лютий 

«Яка бібліотека потрібна 
громаді» 

Анкетування ІІІ кв. 

Сильно та яскраво: 
сучасні форми роботи з 
дітьми та молоддю 

Бібліопортфоліо 
 

Квітень 

«В майстерні бібліотечної 
інноватики»: 
«Ефективна практика 
командної роботи в 
бібліотеці» 

Професійна онлайн-
територія 

 

Лютий 

«Бібліотека як складова 
туристичного простору 
Києва» 

Креативна майстерня Березень 

 
 
«Безоплатний онлайн-
сервіс Kahoot та  
можливості його 
використання в 
бібліотеці» 

Онлайн-уроки в 
школі комп'ютерних 
технологій 
 
 
 
 

 
 

Вересень 
 
 
 
 



«Бібліотека в прямому 
етері» 
«Як створити креативну 
інфографіку»  

 Січень 
 

Квітень 
 

«Створюємо онлайн-
простір бібліографа» 

Заняття-тренінги в 
бібліографічній 
студії: вебінар 

Лютий 

«Бібліоярмарок-2021» Прямий етер Лютий 

ЦБС «СВІЧАДО» 

«Бібліотечні сервіси і 
користувач: новий 
формат взаємодії» 

Семінар 
 

Березень 

«Інформаційні ресурси в 
системі електронної 
комунікації» 
«Сучасні технології 
залучення до читання» 
«Віконний простір в 
рекламі бібліотек» 
«Бібліотека для дітей: 
нове бачення, нові 
орієнтири»  
«Працюємо онлайн: 
прості кроки до 
переформатування 
професійної роботи» 

Модульні навчання 
працівників 

 
-«»- 

 
-«»- 

 
-«»- 

 
 

-«»- 

Протягом року 
 
 

-«»- 
 

-«»- 
 

-«»- 
 
 

-«»- 

«Читаємо в мережі: 
використання Facebok для 
реклами бібліотеки» 

Години професійних 
порад 

Лютий 

«Робочий простір 
сучасного бібліотекаря: 
використання веб-
технологій, блогів та 
соціальних мереж» 

Методичний мікс Протягом року 

«5 уроків молодого 
сучасного бібліотекаря» 

Навчальне відео для 
молодих 
бібліотекарів 

I квартал 

«Бібліотек@ – світ нових 
можливостей» 

Свято професійної 
майстерності  
(до Дня бібліотек) 

Вересень 

«Нові формати книг та 
форми їх рекомендації 
читачам» 

Методичний 
креатив-кейс на 
допомогу 
бібліотекарям 

Лютий 



«Використання новітніх 
технологій при наданні 
інформаційних послуг 
користувачам»: 
-Створення креативних 
презентацій(програми 
Power Point,Google 
Презентації, онлайн-
презентації); 
-Основи 
фотомайстерності 
(Photoscape, Fast Stone 
Jmage Viewer); 
-Графічний дизайн для 
початківців (Paint.net, 
Gimp); 
-Створюємо власні 
відеоролики. 
Відеомонтаж від А до Я  
(Movie Maker, 
JcecreamVideo Editor). 

Школа бібліотечної 
майстерності. 
Навчання 
бібліотекарів: групові 
практичні заняття, 
індивідуальні 
консультації 

Протягом року 
 
 
 

-«»- 
 
 
 
 

-«»- 
 
 
 

-«»- 
 
 

-«»- 
 

-«»- 
 
 

«На хвилях 
бібліотечного життя» 
 

Стендова 
презентація  
(фото- і відео 
матеріали, друкована 
продукція) 

Квітень 

«Публічна бібліотека: час 
нових підходів» 

Дистанційні години 
навчання 

Протягом року 

-«PR бібліотеки, або як 
розказати про 
комунікаційну стратегію 
бібліотеки. Ефективні 
комунікації» 
-«Імідж бібліотеки у 
соціальних мережах» 

Практичні заняття 
 

Протягом року 

«Бібліокур’єр» Надання методичної 
допомоги в режимі 
«запит-відповідь» 

Протягом року  

«Бібліотека очима 
користувачів» 

Онлайн-опитування Грудень 

ЦБС Солом’янського району 
«Карантин: крах чи нові 
можливості? Дієві 
інновації бібліотек» 

Лабораторія досвіду Лютий 



«Принцип трьох Т: 
Технологія, Талант і 
Толерантність – основа 
розвитку креативної 
економіки» 

Методичне заняття Березень 

Формування світоглядних 
орієнтирів молоді та її 
стійкості до зовнішнього 
інформаційного впливу 

Методичне заняття Жовтень 

«Бібліостудія 
компетентного 
бібліотекаря»: 
 - Методика опрацювання 
преси онлайн 
 - Нові форми 
інформаційної роботи. 
Створення власних 
інформаційних ресурсів 
 - Віртуальна краєзнавча 
екскурсія-читання: 
методика проведення 

 
 
 

Практичний семінар 
 

Практичний семінар 
 
 

Методичне заняття 

 
 
 

І квартал 
 

ІІ квартал 
 
 

ІІІ квартал 

«Прочитання вулиць»   Положення про 
загальносистемний 
конкурс професійної 
майстерності на 
кращу літературно-
краєзнавчу 
відеоподорож 
Солом’янкою 

Травень 

 - Книжкова індустрія в 
Україні та основні 
принципи роботи з її 
гравцями (видавництва, 
автори, агенти та інші) 
 - Індивідуалізація і 
критерії формування та 
осучаснення фонду 
бібліотеки 

Семінарські заняття 

 

 

ІІ квартал 

 

 

 

ІІІ квартал 

«Методична скарбничка» Банк нових термінів Протягом року 

Професійні ідеї, 
інноваційні практики 

Круговий збір ідей Протягом року 

«Колообіг бібліотекарів в 
районі»  

Обмін уміннями Протягом року 



ЦБС Шевченківського району  
«Творча лабораторія 
бібліотекаря» 

Цикл семінарів - 
тренінгів 

1 раз на місяць 

«Де? Куди? Як? 
Маркетингові стратегії на  
допомогу бібліотекам»  

-«»- -«»- 

«Школа комп’ютерної 
грамотності бібліотекаря» 

Практичні заняття 
для початківців 

1 раз на тиждень 

«Професіонали 
інформаційних 
ресурсів» 

Цикл семінарів - 
тренінгів 

1 раз на місяць  

«Інноваційні 
мультимедійні 
технології в бібліотечній 
діяльності» 

-«»- -«»- 

«З МАРК-SQL на Ти» -«»- -«»- 

«Бібліотека як система: 
Принципи бібліотечної 
роботи» 

БібліоЛабораторія 
для початківців 

1 раз на місяць 

«Бібліотека онлайн: 
проблеми і можливості» 

Загальносистемне 
соціологічне 
дослідження 

Протягом року 

«Місце бібліотеки в 
студентському 
середовищі» 

Анкетування II, IV  
квартал 

«Методичні дегустації» 

Огляди фахової 
періодики, 
Інтернет - ресурсів, 
методичних 
матеріалів тощо 

1 раз на квартал 

«Школа комп’ютерної 
грамотності бібліотекаря» 

Практичні заняття 
для початківців 1 раз на тиждень  

 

 


