
План роботи  

Луганського відділення Української бібліотечної асоціації 

 на 2018 рік 

 

Луганське обласне відділення Української бібліотечної асоціації (далі ЛОВ УБА) як незалежна всеукраїнська 

громадська організація професійного спрямування позиціонує себе у якості лідера у відстоюванні права громадян України 

на доступ до всього обсягу накопичених знань та інформації, права на свободу слова, у розвитку відкритого 

інформаційного суспільства, що базується на знаннях.  

Своєю діяльністю ЛОВ УБА сприяє формуванню у суспільстві усвідомлення ролі бібліотеки як чинника розвитку 

демократії, громадянського суспільства, науки, культури, безперервної освіти населення, його інформаційної та 

технологічної освіченості, центру культури та інформації. Одним із програмних завдань Асоціації є сприяння розвитку 

бібліотечно-інформаційної галузі та бібліотечної професії в Україні, професіоналізації бібліотечно-інформаційних 

працівників. 

Діяльність ЛОВ УБА у 2018 р. буде здійснюватися відповідно до Статуту та Стратегії Української бібліотечної 

асоціації на 2015-2018 роки. З урахуванням потреб організаційного розвитку, розбудови потужної асоціації та формування 

основ для майбутніх ініціатив, у 2018 році ЛОВ УБА визначає такі пріоритети: 

1. Фінансова стабільність відділення. 

2. Утримання (збереження) існуючих членів ЛОВ УБА та залучення нових. 

3. Активізація діяльності ЛОВУБА з метою захисту інтересів бібліотечних фахівців. 

Реалізація основних стратегічних напрямів ЛОВ УБА протягом 2018 року передбачає виконання заходів цього 

плану. 

  



 

№ Назва заходу Очікуваний 

результат 

Вплив Індикатор Термін 

проведен

ня 

Відповідаль

ні 

Ресурси 

  1. Суспільство знань та інтелектуальна свобода 

        

1.1. Неформальна освіта 

для дорослих. 

 Тренінги:Культура 

мови: «Українська 

без проблем» 

- ІТ – технологій 

«Клік – І Все 

ОК» 

 

- інформаційна 

безпека та 

медіаграмотно

сті «Обережно, 

Фейк»  

 

- (робота в 

соцмережах) – 

«ТИ – ДИЩ, І 

ТИ SMM – 

ЩИК!» 

 

Формування 

культури 

мовлення, 

інформаційної 

безпеки, медіа 

грамотності, еко -

культури  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення 

національної 

свідомості 

громадян  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення 

екологічної 

Кількість 

осіб що 

пройшли 

навчання 

Протягом 

року 

Дубова Ю  

 

 

 

 

 

 

Козирєв О.В  

 

 

 

Моісєєва 

С.А,  

 

 

 

 

Черв’як Д.С.  

 

 

 

 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

 

 

 

 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

 

 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

 

 



- Екологічна 

освіта «Чи 

пробачить нам 

планета» 

Формування еко -

культури 

культури 

громадян 

Макаровець 

Д.Д. 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

1.2. Підготовка 

навчально-

методичних 

матеріалів 

«Впровадження УДК 

в роботу бібліотек 

регіону» 

Підготовка та 

видання 

посібників для 

бібліотекарів. 

Покращення 

рівня самоосвіти 

бібліотекарів 

Збільшення 

рівня 

засвоєння 

навчального 

матеріалу 

учасниками 

тренінгів. 

Збільшення 

кількості 

бібліотекарів, 

залучених до 

вивчення 

навчального 

матеріалу 

 Протягом 

року 

Моісеєва 

С.А,  

Куценко С.В. 

Крестінина 

Н.А. 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

                                            2. Трансформація бібліотечно-інформаційної сфери 

2.1. Організація спільної 

діяльності ЛОВ УБА 

з  регіональними 

Офісом реформ 

Збереження та 

вдосконалення 

бібліотечного 

обслуговування 

населення 

Зростання 

впливу УБА 

 Упродов

ж 

року 

Моісєєва 

С.А. 

Риб′янцева 

І.П. 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

Регіональний 

офіс реформ 

2.2. Організація тренінгів 

по децентралізації 

  Кількість 

спільних 

заходів 

Протягом 

року 

Риб′янцева 

І.П. 

Літашова А. 

ЛОВ УБА 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 



2.3. Публікування в мас-

медіа матеріалів про 

найкращий досвід з 

питань 

трансформації 

бібліотек мережі  у 

зв’язку зі створенням 

ОТГ 

Підвищення 

обізнаності 

представників 

органів 

місцевого 

самоврядування 

та 

громадськості 

ОТГ 

про роботу 

бібліотечної 

мережі 

Запобігання 

негативному 

впливу 

процесів 

децентралізаці

ї на 

бібліотечне 

обслуговуван

ня 

Кількість 

спільних 

заходів 

Протягом 

року 

Риб′янцева 

І.П. 

Літашова А. 

ЛОВ УБА 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

 3: Розбудова безперервної освіти 

3.1. Участь у навчальних 

та тренінгових 

програмах 

всеукраїнського 

рівня 

Підвищення 

кваліфікації 

працівників 

бібліотек регіону 

Трансформаці

я свідомості 

бібліотекарів 

та отримання 

навичок 

ефективного 

менеджменту 

Кількість 

учасників 

тренінгу та 

програм 

Протягом 

року 

Риб′янцева 

І.П. 

 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

 

3.1.1. Семінар «Публічні 

бібліотеки в умовах 

ОТГ проблеми чи 

шанс» 

Підвищення 

обізнаності в 

дотриманості 

соціальних 

стандартів, 

дотримання прав 

населення на 

отримання 

бібліотечних 

   березень Моісеєва 

С.А. 

Риб′янцева 

І.П. 

 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

 



соціальних 

послуг, а також 

дотримання 

соціальних і 

трудових прав 

працівників.. 

3.1.2. Тренінги для 

фахівців бібліотек 

усіх систем та 

відомств області з 

впровадження УДК в 

роботу українських 

бібліотек  

Підвищення 

професійної 

кваліфікації 

бібліотечних 

фахівців 

Упровадженн

я 

УДК в 

українських 

бібліотеках 

Кількість 

учасників 

тренінгу 

Протягом 

року 

Сидорова 

К.В. 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

 

3.1.3. Семінар 

«Менеджмент як 

головний чинник 

успіху бібліотеки» 

 використання 

можливостей 

для 

ефективного 

функціонуван

ня бібліотек 

Кількість 

учасників 

тренінгу 

жовтень Моісєєва 

С.А. 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

 

3.1.4. Покоління Z  в 

бібліотеці що з ним 

робити (Семінар – 

практикум; 

Обласна школа 

методиста) 

 

  Кількість 

учасників 

тренінгу 

травень Крестініна 

Н.А. 

Спільно з 

прес центром 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

 

3.1.5. Взаємодія з 

методичними 

Залучення 

шкільних 

бібліотек до 

Сприяння 

трансформації 

Кількість 

консультаці

й, розсилок 

Протягом 

року 

Фатєєва І.В. ЛОВ УБА 

Шкільні 

бібліотеки 



об’єднання шкільних 

бібліотек області 

реалізації 

стратегії розвитку 

бібліотечної 

справи 

шкільних 

бібліотек 

3.1.6 Надання 

консультацій 

Залучення 

шкільних 

бібліотек до 

реалізації 

стратегії  

Сприяння 

трансформації 

шкільних 

бібліотек 

Кількість 

консультаці

й, розсилок 

Протягом 

року 

Всі 

бібліотеки 

регіону 

ЛОВ УБА 

Шкільні , 

районні. 

Міські 

бібліотеки 

регіону 

 4: Адвокація 

4.1. Сприяти реалізації 

Стратегії розвитку 

бібліотечної справи в 

Україні до 2025 року 

«Якісні зміни 

бібліотек задля 

забезпечення сталого 

розвитку України» 

 

 

 

 

 

Прискорення 

процесів 

трансформації 

публічних 

бібліотек  

Розширення 

доступу 

членів ЛОВ 

УБА до 

процесів 

прийняття 

рішень щодо 

виконання 

програми. 

Розширення 

доступу  до 

інформації 

громадян, 

удосконаленн

я бібліотечно-

інформаційно

го 

 Січень-

грудень 

Моісеєва 

С.А, 

Риб′янцева 

І.П.  

Крестінина 

Н.А. 

Фатеева І.В. 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 
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обслуговуван

ня 

4.2 Робота з просування 

«Цілей Сталого 

Розвитку 2016-2030»: 

підготовка 

методичних 

матеріалів та 

рекомендацій для 

бібліотека щодо 

розповсюдження ідей 

Цілей 

 

Долучення 

бібліотек до 

просування 

загальноцивілізац

ійних процесів 

Позицінуванн

я бібліотек як 

лідерів 

просування 

Цілей в 

українському 

суспільстві   

Кількість 

заходів, 

публікацій 

тощод 

Протягом 

року 

Риб’янцева, 

Моісєєва 

ЛОВ УБА 

4.3. Брати участь у 

громадських 

обговореннях 

проектів 

нормативно-

правових актів, які 

стосуються 

діяльності бібліотек 

або зачіпають  

соціальні та трудові 

права працівників 

бібліотек. Ініціювати 

громадські 

Підвищення 

зацікавленості 

членів ЛОВ УБА 

до процесі 

законо- та 

нормотворення 

Відображення 

у проектах 

документів 

положень, що 

відповідають 

інтересам 

бібліотечної 

практики 

 Січень -

грудень 

Моісеєва 

С.А, 

Риб′янцева 

І.П.  

Очікурова О. 

Фатеева І.В 

ЛОВУБА, 

органи 

державної 

виконавчої 

влади 



обговорення та 

надавати інформацію 

про аналогічні 

ініціативи. 

Здійснювати збір і 

аналіз пропозицій, 

що надійшли від 

членів ЛОВ УБА під 

час таких обговорень 

4.4. Організувати 

відзначення 

Всеукраїнського дня 

бібліотек на 

регіональнім рівні  

Відзначення 

Всеукраїнського 

дня бібліотек в 

усіх регіонах 

області 

Сприяння 

підвищенню 

іміджу 

бібліотек, 

привернення 

уваги 

суспільства до 

бібліотек 

 Лютий-

вересень 

Макаровець 

Д. 

Дубова Ю. 

Літашова А. 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

 

4.5. Організувати 

проведення конкурсу 

на кращу FB – 

сторінку бібліотеки 

 Залучити до 

активної роботи 

усі бібліотеки 

області 

Підвищення 

професійної 

активності 

 Травень - 

вересень 

Риб′янцева 

І.П. 

Фатєєва І,В. 

Крестініна 

Н.О. 

ЛОВУБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

 

   

5.1. Розробити фінансову 

стратегію  ЛОВ УБА 

з урахуванням 

роботи з різними 

джерелами 

Документ, що 

передбачатиме 

стратегічні 

напрями 

діяльності  

Визначення 

завдань та 

ясне бачення 

цілей. 

Прозорість 

діяльності для 

 Січень-

квітень 

Риб’янцева 

І.П., Куценко 

С.В. 

Президія ЛОВ 

УБА  



фінансування та 

залучення ресурсів 

всіх членів 

ЛОВ УБА 

5.2. Розробити та 

затвердити порядок 

використання коштів 

ЛОВ УБА, 

отриманих з різних 

джерел 

Документ, що 

передбачатиме 

перелік 

бюджетних 

статей та порядок 

фінансування 

витрат в ЛОВ 

УБА 

Регламентація 

процедури 

планування 

видатків та 

використання 

коштів ЛОВ 

УБА. 

Прозорість 

діяльності для 

всіх членів 

ЛОВ УБА 

 Березень ЛОВ УБА, 

робоча група  

ЛОВ УБА  

5.3. Розвинути 

індивідуальне 

членство 

Збільшення 

кількості членів 

на 2% , підтримка 

їхньої активності 

Розширення 

впливу ЛОВ  

УБА на 

галузь. 

Формування 

зацікавленості 

до активної 

громадської 

діяльності 

 Січень-

грудень 

Куценко С. 

В. Крестініна 

Н. А.  

ЛОВУБА 

5.4. Здійснювати 

реєстрацію 

індивідуальних 

членів ЛОВ УБА, 

організувати сплату 

добровільних 

пожертвувань та 

Наявна повна, 

актуальна і 

достовірна 

інформація про 

членів ЛОВ УБА. 

Регулярна сплата 

Упорядкована 

організаційна 

діяльність 

ЛОВ УБА з 

питань 

членства 

дозволяє 

 Січень-

грудень 

Куценко С.В. ЛОВУБА 



видачу членських 

квитків і посвідчень 

єдиного зразка  

благодійних 

внесків 

вивчати і 

аналізувати 

інформацію, 

приймати 

обгрунтовані 

рішення, 

оперувати 

статистичним

и 

відомостями. 

5.6. Підготувати 

публічний звіт про 

роботу УБА у 2018 

році 

Річний звіт Прозорість 

діяльності 

ЛОВ УБА 

 грудень Президія 

ЛОВ УБА,  

ЛОВ УБА, 

ЛОУНБ ім. М. 

Горького 

  

 

 

Голова  ГО «Луганське обласне відділення  

Української бібліотечної асоціації»                                                                                                      Риб’янцева І.П. 

 

 


