
Зведений план заходів 

з підвищення фахового рівня працівників 

публічних бібліотек Києва на 2023 рік 

 

Зміст роботи Форми роботи Термін 

виконання 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки 

«Трансформація діяльності 

публічних бібліотек Києва під час 

війни: досвід, аналіз, виклики» 

Засідання за круглим 

столом 

I квартал 

 

«Особливості обслуговування 

людей з інвалідністю». (За 

матеріалами соціологічного 

дослідження) 

Семінар Травень 

 

«Особливості поповнення 

книжкових фондів бібліотек у 

2023 році: досвід партнерства і 

фандрейзингової діяльності» 

Семінар II квартал 

«Просування бібліотечних 

заходів у соціальних мережах: 

особливості та ефективне 

використання  в маркетинговій 

діяльності бібліотек» 

Тренінг II квартал 

«Досвід публічних бібліотек  м. 

Києва з популяризації мов та 

традицій корінних народів 

України» (за участі бібліотек 

етнічних громад міста) 

Засідання за круглим 

столом 

III квартал 

«Як зберегти психічне здоров’я 

під час війни» 

Тренінг III квартал 

«Практика використання нових 

можливостей у «Діі»» 

Тренінг IV квартал 

«Читацький попит на 

україномовну книгу та 

стан його задоволення у 

публічних бібліотеках м. Києва" 

Соціологічне дослідження 

 

III квартал 

Голосіївська ЦБС 

«Бренди моєї бібліотеки» Калейдоскоп нових ідей – 

групове обговорювання 

Березень 

«Блоги бібліотек: ефективність, 

доцільність, повнота інформації» 

Консультації, тренінги Лютий, червень 

«Світ бібліотечного 

спілкування: діалог з читачем, 

культура спілкування з колегами» 

Тренінг Серпень 

«Новий формат читання: 

необхідність чи неминучість? 

Просування читання в дитячому 

середовищі» 

 

 

 

 

Круглий стіл Жовтень 



Дарницька ЦБС 

«Мінімізація культурної 

присутності країни-агресора 

шляхом актуалізації бібліотечних 

фондів» 

Методичне консультування І квартал 

«Впровадження в роботу 

методів бібліотерапії як 

соціокультурної практики» 

Тренінг-консультація ІІ квартал 

«Сучасні акценти промоції 

бібліотеки, книги та читання» 

Професійна майстерня 

«Бібліотечного навчального 

середовища» 

ІІ квартал 

 

«Ефективні сучасні інструменти 

промоції фондів інформаційних 

ресурсів» 

Година професійної 

майстерності «Інтернет-

інструментарію» 

ІІІ квартал 

 

«Бібліотечний детектив. 

Бібліотечно-бібліографічні засоби 

пошуку інформації» 

Консультаційний 

практикум «Майстерні 

бібліографа-професіонала» 

ІV квартал 

«Новітні культурно-мистецькі 

практики в бібліотечному 

просторі» 

Професійний діалог ІV квартал 

Деснянська ЦБС 

«Бібліотеки і цифрова 

грамотність» 

Тренінг І квартал 

«Фахові поради подолання 

стресу в кризових ситуаціях» 

Тренінг III квартал 

«Стандарти, положення, 

інструкції  по роботі з фондами» 

Метод. заняття 2 рази на рік 

«Домедична допомога» Тренінг Щоквартально 

Дніпровська ЦБС 

«Ламаємо стереотипи 

традиційного бібліотекаря: 

мотивація для творчості»  

Тренінг  Вересень 

«Школа бібліотекаря-

початківця» 

 

− Курс професійної адаптації; 

 «Четвергова школа 

бібліотекаря» 

Протягом року 

«Професіонали інформаційних 

ресурсів» 

 

Цикл занять 

«Медіаграмотність – 

ключова компетенція 

сучасного бібліотекаря» 

Протягом року 

Вебкейси на допомогу 

бібліотекаря «Огляд нових 

сервісів GOOGLE» 

Протягом року 

Вебкейси на допомогу 

бібліотекаря «Онлайн-

сервіси для створення 

бібліотечних квестів» 

Протягом року 

Майстерня дистанційного 

масового заходу «Стань 

майстром вебінарів»  

 

Протягом року 



«Школа професійної 

майстерності» 

 

Практикуми 

«Впроваджуємо УДК», 

«Методика визначення 

індексів УДК» 

Протягом року 

Практикуми 

«Удосконалення навичок 

роботи: алгоритм пошуку 

літератури» 

Протягом року 

Творчі дискусії «Бібліотека 

в сучасному форматі: 

професійні ідеї, сучасні 

практики» 

Протягом року 

Цикл воркшопів та 

тренінгів 

«Імідж бібліотеки й 

бібліотекаря: як змінити 

стереотипи» 

Протягом року 

Оболонська ЦБС 

 

«Написання ґрантів, вивчення 

досвіду» 

Навчання Протягом року 

 

«Діти та Інтернет – спілкування 

на «ти» чи на «ви»? як 

убезпечити дітей від неякісного 

контенту? 

Цикл уроків І квартал 

 

«Основи віддаленої роботи в 

програмному забезпеченні ZOOM  

Тelegram. AnyDesk» 

Впровадження нових 

електронних форм 

віддаленої роботи 

І квартал 

Історично - краєзнавчі читання 

«Легенди Оболоні» 

за темою: «Оболонь – 

коштовний камінь в намисті 

Києва» 

Методична підтримка 

підготовки та проведення 

заходу  

 

Щоквартально 

«Сервісні послуги у бібліотеці 

очима користувача?» 

Соціологічне опитування ІІ квартал 

«Можливості та робота з 

інтерактивною дошкою, 

програмне забезпечення, 

створення тестів та ігор» 

Навчання ІІ квартал 

 

Печерська ЦБС 

«Поповнення книжкових 

фондів та передплата 

періодичних видань під час дії 

воєнного стану: альтернативні 

джерела ресурсів та методи їх 

залучення для підтримання 

діяльності бібліотек» 

 

Урок фахівця 

 

Лютий- 

березень 

 

 

 

 «Застосування сучасних 

засобів інформаційних 

технологій для ефективної 

комунікації у колективі» 

Тренінг-клас Квітень 



«Створення корисного 

змістового контенту для сторінок 

бібліотек у соціальних мережах» 

«Консультації щодо актуалізації 

бібліотечних фондів у зв’язку зі 

збройною агресією російської 

федерації проти України» 

 

Засідання за круглим                

столом 

 

 

Вересень 

 

 

 

Жовтень 

 

«Бібліотерапія у формах 

бібліотечної роботи: досягнення 

психоемоційної стабільності, 

підтримка інформаційної гігієни» 

Урок фахівця Листопад 

 

«Засоби формування 

національно-культурної 

ідентичності суспільства у 

формах бібліотечної роботи» 

Тренінг Грудень 

Подільська ЦБС 

«Інноваційні формати 

діяльності бібліотеки» 

Онлайн-тренінг   

 

Лютий 

«Глософобія, або Як подолати 

страх публічних виступів» 

Креативна майстерня з 

психологом 

Березень 

«Програма «Interacty» –  

платформа для створення 

інтерактивних форматів та 

дизайну» 

Онлайн-уроки   в школі 

цифрових технологій  

 

Березень 

«Робота з сервісом. Віртуальна 

виставка – ефективний засіб 

популяризації фонду» 

 

Квітень 

«Вебліографія – інноваційний 

напрям бібліографічної 

діяльності бібліотек» 

Тренінг у бібліографічній 

студії 

 

Травень 

«Canva – платформа графічного 

дизайну. Робота з сервісом» 

Онлайн-тренінги, вебінари 

в бібліографічній студії  

Лютий 

«Рекомендаційна бібліографія: 

термінологія, сучасні канали та 

засоби розповсюдження» 

Березень 

«Interakti – платформа для 

створення інтерактивних 

форматів та дизайну. Робота з 

сервісом» 

Тренінг у школі цифрових 

технологій 

Вересень 

Святошинська ЦБС 

«Медіакультура в 

бібліотечному просторі» 

Методичні поради Лютий 

«Якою має бути бібліотека нашої 

громади» 

 

Опитування працівників 

бібліотеки 

Квітень 

«Бібліотеки як надійні та безпечні 

простори задля здоров’я та 

добробуту громадян» 

Семінар Травень 



«Творчість та інновації в 

українських бібліотеках» 

 

Інформаційний дайджест  Вересень 

«Публічна бібліотека: час нових 

підходів» 

  

Години професійного 

спілкування 

Впродовж року 

«Бібліотека – інформація – 

знання – успіх» 

Методичний мікс Впродовж року 

 

«Просування читання в 

соціальних мережах»; 

«Сучасна бібліотека – це не 

тільки читання» 

Години корисних порад 

 

Впродовж року 

 

«Робота з молоддю у сучасному 

форматі: поєднуємо зусилля, 

примножуємо можливості» 

Креатив-лабораторія 

 

Впродовж року 

 

«Адвокація та правова допомога 

внутрішньо переміщеним 

особам» 

Інформування, 

консультування та правова 

допомога  

Впродовж року 

 

 

Солом’янська ЦБС 

«Формування у бібліотекарів 

професійних навичок, заміна 

неефективних моделей поведінки 

на ефективніші»  

«Інформаційна робота 

мережевими маркетинговими 

методами» 

Семінари-тренінги І квартал 

 

 

 

ІІІ квартал 

 

«Ментальні мапи: методика 

створення» 

Методично-практичне 

заняття 

 

І квартал 

«Медіа-практики в роботі 

бібліотек» 

Лабораторія досвіду Березень 

«Промоція книги як джерела 

знань та корисного досвіду, 

стресостійкості та відпочинку, 

задоволення та відновлення» 

Методичне заняття 

 

 

 

 

 

ІІ квартал 

 

«Принцип трьох Т: Технологія, 

Талант і Толерантність – основа 

розвитку креативної економіки»   

«Формування світоглядних 

орієнтирів молоді та її стійкості 

до зовнішнього інформаційного 

впливу» 

Методичні заняття Травень 

 

 

Жовтень 

«Бібліостудія компетентного 

бібліотекаря»: 

• Стандарти в роботі 

бібліографа публічної бібліотеки 

• Особливості розстановки 

карток в алфавітному каталозі 

• Застосування в роботі 

стандарту ДСТУ 8302:2015 

Методично-практичні 

заняття 

 

 

 

І квартал 

 

ІІ квартал 

 

ІІІ квартал 



«Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. 

Загальні вимоги та правила 

складання» 

• Створення електронної 

бібліографічної продукції 

 

 

 

 

 

IV квартал 

Шевченківська ЦБС 

«БібліоЛабораторія для 

початківців» 

Практичні заняття  Протягом року 

«Бібліотека як система: 

Принципи бібліотечної роботи» 

«З МАРК-SQL на Ти» 

«Школа комп’ютерної 

грамотності бібліотекаря» 

«Як покращити емоційну 

стійкість в умовах війни» 

Лабораторія психологічних 

знань 

Протягом року 

 

«Зняття емоційної напруги» 

«Арт-терапія як метод корекції 

емоційних станів та гармонізації 

відносин в колективі» 

«Розвиток доброзичливої 

комунікації» 

«Бібліотека: традиційний 

простір для інновацій» 

Цикл семінарів - тренінгів Протягом року 

Удосконалення знань  та умінь  

в програмі АІБС «МАРК SQL» 

«Уроки бібліо-монтажу: 

монтажимо на смартфоні» 

«Топ-5 програм для обробки 

фото з телефону» 

Всі бібліотеки 

Підвищення компетенції 

бібліотекарів 

Онлайн курси, 

тренінги від УБА, 

ВУМ online, 

Prometheus, Edera, 

Wisecow 

Впродовж  

 року 

 

 


