
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
РОБОТИ ЧЕРКАСЬКОГО  

ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ УБА 
НА 2021 РІК 

 
  



План 
роботи Черкаського ОВ УБА на 2021 рік 

 
Діяльність ОВ УБА у 2021 році здійснюватиметися відповідно до Положення…, Стратегії УБА на 2019–2021 роки, 

основним пріоритетом буде: 
─ долучення до формування та реалізації регіональної політики в бібліотечній галузі в період реформ щодо роботи над 

створенням спроможної мережі бібліотечних закладів у регіонах області; 
─ сприяння впровадженню інноваційних напрямків діяльності в бібліотечних закладах задля підвищення якості життя 

громади та особистості; 
─ сприяння втіленню моделі бібліотеки чотирьох просторів ОТГ; 
─ активізація долучення бібліотек до мережі хабів цифрової освіти; 
─ допомога у розробці та реалізації бібліотеками проєктів із збереження історичної пам’яті; 
─ сприяння забезпеченню професійної компетенції кадрів публічних бібліотек області; 
─ розширення ефективної комунікації з органами місцевої влади та консолідування зусиль партнерів для спільного 

вирішення проблем, захисту інтересів бібліотекарів та просування позитивного іміджу бібліотек шляхом адвокаційної 
діяльності; 

─ забезпечення організаційної стабільності ОВ УБА; 
─ залучення молодих спеціалістів до діяльності новоствореної молодіжної секції ОВ УБА. 

 
  



№ 
з/п 

Назва заходу Термін 
проведення

Відповідальні Ресурси Очікуваний результат 

 
Ціль 1: Впровадити інноваційні моделі діяльності бібліотек

1. Долучення до формування та 
реалізації регіональної політики в 
бібліотечній галузі в період 
реформи щодо розбудови 
спроможної мережі бібліотечних 
закладів в умовах ОТГ 

Упродовж року Президія ОВ УБА ОВ УБА Збереження та 
розбудова мережі  
бібліотек ОТГ 

2. Участь у нараді керівників ПБ 
області (в онлайн-режимі) 
«Діяльність бібліотек Черкащини 
в умовах децентралізації: «Про 
роль ОВ УБА у поширенні 
інноваційного досвіду розбудови 
бібліотек в умовах ОТГ» 

Лютий Заступник голови 
УБА 

ОВ УБА, 
обласні 
бібліотеки 

Формування активної 
позиції бібліотечної 
спільноти у розбудові 
бібліотеки в умовах 
ОТГ. Розбудова ОВ 
УБА, розвиток 
партнерства заради 
змін. 

3. Активізація роботи з долучення 
бібліотек до мережі хабів цифрової 
освіти. 

Упродовж року Заступник голови 
УБА 

ОВ УБА, 
ОУНБ 

Оволодіння громадян 
цифровими навичками. 

4. Допомога в розробці та реалізації 
бібліотеками проєктів із 
збереження історичної пам’яті. 

Упродовж року Заступник голови 
УБА 

ОВ УБА, 
ОУНБ 

Поширення рідкісних 
краєзнавчих ресурсів у 
цифровому середовищі. 
Збереження 
національної 
ідентичності. 

5. Сприяння втіленню моделі 
бібліотеки чотирьох просторів 
(шляхом поширення 
міжнародного досвіду). 

Упродовж року Президія ОВ УБА ОВ УБА Створення інноваційної 
моделі бібліотеки. 
Покращення сервісу 
для громади. 



6. Участь у семінарі керівників ПБ 
області «Бібліотеки регіону: життя 
у новому форматі»: «Знайомство з 
досвідом діяльності бібліотек у 
досягненні Цілей сталого 
розвитку». 

Квітень Президія ОВ УБА, 
обласні бібліотеки 

ОУНБ Нові послуги і 
підвищення якості 
життя громади і 
окремої особи. 

7. Співпраця з ГО «Крила добра» 
щодо створення адаптивного 
простору та вільного доступу до 
інформації дітям з особливими 
потребами. 

Упродовж року Член Президії 
Філахтова Н. 

Актив ОВ 
УБА 

Підвищення якості 
життя. Комфортний, 
дружній і відкритий 
простір для осіб з 
інвалідністю. 

 
Ціль 2: Розвинути професійні компетентності бібліотекарів через розбудову безперервної освіти

1. Залучення членів ОВ УБА до 
заходів з підвищення професійної 
компетентності та культури, 
організованих ВГО УБА. 

Упродовж року Голова УБА  Фахова компетентність 
бібліотекарів.  

2. Організація вебінарів у Школі 
бібліотечної інноватики. 

Липень, вересень, 
жовтень 
 

Заст. голови ОВ 
УБА 

Актив ОВ 
УБА 

Обізнаність з 
інноваціями та їх 
впровадження в 
обслуговування 
користувачів. 

3. Залучення до проведення занять в 
обласній Школі методиста 
«Інновації в соціокультурній 
діяльності бібліотек» 
представників інституцій, 
діяльність яких пов’язана з 
підготовкою та розвитком 
професійної компетенції 
бібліотекарів. 

Травень Заст. голови ОВ 
УБА 

Президія ОВ 
УБА 

Розбудова системи 
освіти через 
партнерство з іншими 
інституціями. 
Активізація 
соціокультурної 
діяльності для громади. 
Формування мотивації 
до змін у методистів. 



4. Організація і проведення конкурсу 
на кращий проєкт організації 
інноваційного простору в 
бібліотеці. 

ІІІ кв. Президія ОВ УБА Актив ОВ 
УБА, ОУНБ 

Мотивація 
бібліотекарів до 
створення нової моделі 
бібліотеки. Збільшення 
користувачів, увага 
влади. 

5. Кращі практики бібліотек 
Черкащини (створення 
відеоролику). 

ІІ кв. Заст. голови ОВ 
УБА 

Актив ОВ 
УБА, ОУНБ 

Обізнаність 
бібліотечних 
працівників з кращим 
досвідом роботи. Нові 
послуги, сервіси для 
громади. Підвищення 
іміджу. 

6. Виявлення та поширення кращого 
досвіду впровадження 
інноваційних форм і методів 
промоції читання. 

IV кв. Заст. голови ОВ 
УБА 

Актив ОВ 
УБА, ОУНБ 

Залучення до читання 
населення усіх вікових 
категорій. 
Інтелектуальне 
збагачення людини. 

 
Ціль 3: Поширити дієві інструменти бібліотечної адвокації

1. Поширювати ефективну 
комунікацію з органами місцевої 
влади. 

Упродовж року Президія ОВ УБА ОВ УБА Сприяння розвитку 
бібліотечної галузі 
регіону. Відстоювання 
інтересів громади щодо 
бібліотечно-
інформаційних послуг. 

2. Організація проведення 
культурологічного мосту між 
Степанецькою, Паланською, 
Червонослобідською, 
Іркліївською ОТГ «Бібліотека 

Червень Заст. голови ОВ 
УБА, голови ОТГ 

ОВ УБА Формування мотивації 
до змін, активної 
позиції бібліотечної 
спільноти у розбудові 
бібліотек. Партнерство 



об’єднує громаду» (досвід 
партнерства влади і бібліотеки 
задля розвитку громади. 
Трансляція в онлайн-форматі для 
бібліотек ОТГ області). 

заради інноваційних 
змін. Створення 
позитивного іміджу 
бібліотеки. 

3. Організація адвокаційних заходів 
щодо підтримки функціонування 
сільських бібліотек в умовах ОТГ 
щодо розв’язання організаційно-
правових та професійних питань. 

Упродовж року Президія ОВ УБА Президія ОВ 
УБА, 
регіональний 
опис реформ 

Запобігання 
негативного впливу  
процесів 
децентралізації на 
бібліотечне 
обслуговування в ОТГ. 

4. Участь у розробці заходів до 
відзначення Всеукраїнського дня 
бібліотек «БібліоМІКС: читай, 
дивуйся, захоплюйся!». 

Вересень Голова ОВ УБА Актив ОВ 
УБА, ОУНБ 

Всеукраїнський день 
бібліотек у регіонах. 
Підвищення іміджу і 
престижу бібліотек і 
бібліотекарів, увага 
суспільства і влади. 

5. Організація онлайн навчання для 
спеціалістів – керівників галузі 
культури ОТГ області щодо 
організаційно-правових та 
методичних аспектів діяльності 
ПБ ОТГ. 

ІІ кв. Заст. голови ОВ 
УБА 

Члени ОВ 
УБА 

Збереження мережі 
бібліотек, ефективна 
співпраця щодо 
інформаційно-
бібліотечного 
обслуговування членів 
громади. 

 
Ціль 4: Перебудувати систему послуг та сервісів відділення 

1. Здійснення моніторингу та аналізу 
роботи ПБ ОТГ задля виявлення 
негативних тенденцій у розбудові 
мережі та бібліотечному 
обслуговуванні з метою 

Упродовж року Заст. голови ОВ 
УБА, НМВ 

Президія Усунення та 
запобігання негативним 
процесам в діяльності 
ПБ ОТГ. Охоплення 
якісним бібліотечним 



організації надання 
консультативної допомоги щодо їх 
усунення. 

обслуговуванням 
членів громади. 

2. Організація надання допомоги 
відомчим бібліотекам щодо 
розробки регламентуючих 
документів відповідно до сучасних 
стандартів. 

По мірі звернення Заст. голови ОВ 
УБА, НМВ 

Президія Позитивні зміни 
відповідно до сучасних 
стандартів. 

 
Ціль 5: Досягти максимальної ефективності менеджменту відділення 

1. Активізація діяльності Президії з 
розширення членства і 
партнерства в ОВ УБА, 
популяризація діяльності. 

Упродовж року Президія ОВ УБА ОВ УБА Розширення членства в 
ОВ УБА 

2. Популяризація діяльності та 
залучення до членства в ОВ УБА 

Упродовж року Президія ОВ УБА Президія ОВ 
УБА 

Розширення членства в 
ОВ УБА 

 
Ціль 6: Покращити комунікації та включеність членів відділення 

1. Розширити участь у програмах та 
ініціативах УБА 

Упродовж року Президія ОВ УБА Залучення членів ОВ 
УБА до заходів УБА. 
Зростання іміджу. 
Впровадження і 
поширення інновацій. 

2. Розвивати представництво ОВ 
УБА в соціальних мережах. 

Упродовж року Президія Актив ОВ 
УБА 

Презентація ОВ УБА, 
налагодження 
комунікацій, 
привернення уваги до 
діяльності бібліотек. 

3. Інформування про діяльність на 
принципах звітності (наради, 
семінари тощо). 

Упродовж року Президія Актив ОВ 
УБА 

Презентація ОВ УБА, 
зростання іміджу. 



 
Ціль 7: Активізувати включення молоді в роботу відділення та інноваційну діяльність бібліотек 

1. Активізувати залучення молодих 
спеціалістів до діяльності 
молодіжної секції. Підтримка 
молодих спеціалістів. 

Упродовж року Молодіжна секція 
ОВ УБА 

Актив ОВ 
УБА 

Активна позиція 
молодих фахівців 

 
 
Голова Черкаського ОВ УБА              Л. П. Капкаєва. 
 
 


