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Завдання та основні напрямки діяльності Луганської ОУНБ на 2022 рік визначені наступні напрями: 

 Популяризація та просування читання 

 Популяризація та розвиток української мови 

 Підвищення цифрових компетентностей громадян України 

 Формування національної ідентичності української молоді 

 

Ці напрями обумовлені такими державними та регіональними цільовими програмами та проєктами: 

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» та чинними 

цільовими державними та регіональними програмами: 

- Регіональна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки  

- Регіональна цільова програма забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії терористичній діяльності та злочинності на 2021-2023 роки 

Стратегія державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період  до 2022 року 

Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 

2024 року 

Стратегія популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» 

Стратегія розвитку читання на 2021–2025 роки «Читання як життєва стратегія» 

Національна програма цифрової грамотності Міністерства цифрової трансформації України «Дія. Цифрова освіта» 

Концепція розвитку цифрових компетентностей на період до 2025 року 

 

Головним напрямком методичної роботи Луганська ОУНБ уважаємо: 

 Організацію безперервного навчання бібліотекарів області з особливим нахилом на розвиток цифрових компетенцій бібліотечних фахівців; 

 Проведення досліджень, мета яких зрозуміти феномен читання як культурної практики, а також дослідити ставлення до читання в сучасному 

українському суспільстві та читацькі уподобання; 

 Удосконалення обліку бібліотечних фондів з урахуванням змін, що відбулися в бібліотеках унаслідок реформи децентралізації; 

 Розвиток персоналу бібліотеки як запоруки вдалих змін 

 

Головну увагу в напрямку надання послуг з неформальної освіти для населення 2022 року сконцентровано на підвищенні цифрових 

компетентностей населення регіону, розвитку української мови як державної, формуванню критичного мислення. 

 

2022 рокуЛОУНБ планує приділити особливу увагу такому сегменту користувачів як молодь, задля чого заплановано низку досліджень та 

проєктних активностей, метою яких є включення молодих людей в активну громадську діяльність та залучення до процесів формування незалежної 

демократичної держави.  

 



Окрема увага в роботі ЛОУНБ – промоція читання. Цьому напрямку приділена певна увага усіх структурних підрозділів, важлива частка 

діяльності яких буде спрямована на: 

- популяризацію творчості українських письменників через літературні зустрічі;  

- всебічне розкриття бібліотечного фонду через книжкові виставки та літературні огляди, інтерактивні ігри тощо; 

- поєднання дозвіллєвих форм роботи з активностями, спрямованими на формування національної ідентичності, критичного мислення; 

- залучення віртуальної аудиторії бібліотеки через інформаційні, мультимедійні й інші матеріали на сайті бібліотеки, запровадження 

активностей в молодіжній соціальній мережі Tik-Tok. 

 

Завдяки глибоким і сучасним знанням бібліотечний фахівець відповідає потребам часу і здатен відчувати новітні тенденції в роботі з клієнтами, 

тому запланована участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах і практикумах допоможе працівникам ЛОУНБ 

отримувати формальну освіту за міжнародними стандартами, забезпечить гарантовану можливість безперервної освіти, сприятиме обміну досвідом 

і налагодженню партнерських зв’язків, підвищуватиме престиж бібліотек Луганщини на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

 

Проєктна діяльність ЛОУНБ 2022 року – послідовна робота, яка є частиною позиціонування бібліотеки, упровадження інноваційних технологій, 

підвищення культури клієнтів бібліотеки та фахівців закладу, створення комфортних умов для задоволення інформаційних потреб користувачів, 

зосередження уваги на важливих завданнях із розвитку пріоритетних напрямків, а також дієвий спосіб залучення інвестицій.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ 
 Показники План на 2021 рік Виконано 2021 рік План на 2022 рік 

1 Кількість користувачів 3 500  4 500 

 
Кількість обслужених користувачів 

зокрема 

11 500  12 500 

 Кількість користувачів інтернет-центру 4 000  4 500 

 Відвідування Інтернет-центру 8 000  8 000 

     

2 Відвідування (загалом) 83 000  84 000 

 Відвідування вебсайту 15 500  15 500 

 Відвідування соціальних медіа 26 000  26 000 

 Кількість доступів у мережу Інтернет 7 500  7 500 

     

3 Книговидача  34 000  35 000 

 Видача вільних ресурсів Інтернет 50 000  50 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

1.1. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

№п/п 
Назва заходів та діяльності 

 

Напрямок 

діяльності 

Форма роботи 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

1 «ЧитайПростір: інновації на тлі традицій» 

 

Обласний бібліотечний форум до 

Всеукраїнського Дня бібліотек 

Бібліотечна адвокація  TEDx семінар  Вересень 

 

Відділ НМР 

ВІТтаЕР 

ЦПЧ 

Адміністрація 

2 «Краща бібліотека року-2022» 

 

Обласний конкурс: рейтинг найуспішніших 

бібліотек області 

(за підтримки ЛОВ УБА) 

Якісні зміни бібліотек 

задля забезпечення 

сталого розвитку 

України 

Конкурс 

 

Квітень –  

вересень 

Відділ НМР 

 Підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців 

регіону  

 

    

3 Обласна школа керівника non-stop 

щомісячні онлайнові семінари для директорів 

та методистів,  

 

«Стратегії та рішення» 

підсумковий семінар 

Безперервна 

бібліотечна освіта 

Семінари 

консультації  

 

Щомісяця 

 

 

 

Листопад 

Відділ НМР 

Адміністрація 

4 «Міжрядковий PR» 
тренінг з промоції читання 

Стратегія розвитку 

читання на 2021-2025 

роки «Читання як 

життєва стратегія» 

Тренінги Лютий, 

Серпень 

Відділ НМР 

5 «ФлікМайстерня: від ідеї до втілення» У межах проєкту 

громадського 

бюджету 

Старобільської МТГ 

«ФлікМайстерня» 

тренінг з 

менторським 

супроводом 

Березень  Відділ НМР 

ЦПЧ 



6 

«Роль бібліотекарів у Молодіжній раді 

громади» 

Безперервна 

бібліотечна освіта 

тренінг з 

менторським 

супроводом 

Жовтень Відділ НМР 

ЦПЧ 

7 
«Бібліотечні фонди у нових умовах»:  

 

Безперервна 

бібліотечна освіта 

семінари, 

консультації. 

Протягом року Відділ ПЧ, 

Відділ НМР 

7.1 

«Облік бібліотечних фондів» 

 

 Семінари Квітень, 

червень, 

вересень  

Відділ НМР, 

Відділ ПЧ 

7.2 
Книжкові закупівлі: умови та перспективи.  Вебінар Березень Відділ НМР, 

Відділ ПЧ 

7.3 
«Програма поповнення фондів публічних 

бібліотек – 2022: особливості реалізації» 

 Вебінар Лютий ЦПЧ 

8 

«Брейнпарк» – комплексна медійна школа для 

бібліотекарів: 

 

- реєстрація та конкурсний відбір групи; 

- проведення дводенного навчального 

семінару. 

Неформальна освіта 

 

Комплекс тренінгів 

та практичних занять 

для команд, що 

займаються PR 

 

 

 

Березень 

Квітень 

ВІДДІЛ ІТЕР, 

Відділ НМР 

9 Методичні поради та консультації     

9.1 

«Мобільний бібліотекар: застосунки для колег 

та клієнтів»: методичні поради 

 

Підвищення цифрових 

компетентностей 

Методичні поради Квітень Відділ НМР 

9.2 

«Ранкова кава для сільських бібліотек. 

Професійне пробудження»: методичні поради 

 

Безперервна 

професійна освіта 

Методичні поради Серпень Відділ НМР 

9.3 
«Больові точки»: виїзні або онлайнові 

консультації за запитом  

Безперервна 

професійна освіта 

Консультації За запитом Відділ НМР 

9.4 
Методичні консультації з питань формування, 

збереження та оновлення фондів 

Безперервна 

професійна освіта 

Консультації За запитом ЦПЧ 

10 Регіональні акції     

10.1 

«Коло ідентичності»: усна відеоісторія про 

події новітньої історії України  

Стратегії 

національно-

патріотичного 

виховання на 2020-

Обласний 

бібліотечний 

онлайновий марафон 

Протягом року  Відділ НМР, 

ВІДДІЛ ІТЕР 

ЦПЧ  



2025 роки 

 

10.2 

«Літсерпанок Луганщини»: обласний марафон 

із читання 

Стратегія розвитку 

читання на 2021-2025 

роки «Читання як 

життєва стратегія»  

 

Обласний 

бібліотечний 

онлайновий марафон 

 

Лютий – червень Відділ НМР, 

ВІДДІЛ ІТЕР 

ЦПЧ 

10.3 

«Мова на слух»: серія хакатонів із розвитку 

української мови від бібліотек області 

 

«Стратегія 

популяризації 

державної мови на 

період до 2030 року 

«Сильна мова – 

успішна держава» 

 

Серія хакатонів Червень –

листопад  

Відділ НМР, 

Відділ ІТЕР 

 

10.4 

«Читай-Пиши»: конкурс дитячої літературної 

критики 

 

Стратегія розвитку 

читання на 2021-2025 

роки «Читання як 

життєва стратегія» 

Конкурс І півріччя ВІДДІЛ НМР 

ВІДДІЛ ІТЕР 

 

 

1.2. НАУКОВА ТА ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
№п/п 

Назва заходів та діяльності 
Напрямок 

діяльності 
Форма роботи Термін виконання Відповідальні 

1 Дослідження:     

1.2  

«Слава чи зміст? Література обирає 

вас»: маркетингова розвідка  

Стратегія розвитку 

читання на 2021-

2025 роки «Читання 

як життєва 

стратегія» 

Анкетування, 

опитування, 

моніторинг, аналіз 

Березень – червень ВІДДІЛ НМР 

1.3  

«Молодий фахівець у бібліотечному 

колективі»: регіональне дослідження 

 

 Анкетування, 

опитування, 

моніторинг, аналіз 

Липень – жовтень ВІДДІЛ НМР 



1.4  

«Голос молоді»: дослідження (у межах 

діяльності Молодіжної ради Старобільської 

МТГ) 

Стратегії 

національно-

патріотичного 

виховання на 2020-

2025 роки 

Анкетування 

Фокус-групові 

опитування 

Січень – вересень ЦПЧ 

1.5  

«Усна історія»: запис інтерв’ю з 

безпосередніми учасниками історично 

важливих подій (у співпраці з Українським 

інститутом національної пам’яті) 

Стратегії 

національно-

патріотичного 

виховання на 2020-

2025 роки 

створення аудіо- та 

відеоматеріалів 

Протягом року  Відділ НМР 

ВІДДІЛ ІТЕР 

 

2 Моніторингова діяльність:     

2.1  

Стан автоматизації бібліотек області Підвищення 

цифрових 

компетентностей 

аналіз Березень – листопад  Відділ НМР 

2.2 

Виконання програми поповнення фондів  Стратегія розвитку 

читання на 2021-

2025 роки «Читання 

як життєва 

стратегія» 

аналіз Лютий – жовтень ЦПЧ, 

Відділ НМР 

2.3 

«Читацькі уподобання» (моніторинг 

читання художньої літератури у публічних 

бібліотеках області) 

Стратегія розвитку 

читання на 2021-

2025 роки «Читання 

як життєва 

стратегія» 

аналіз Квітень – жовтень ЦПЧ, 

ВІДДІЛ НМР 

2.4  

Виїзні моніторинги діяльності бібліотек: Якісні зміни 

бібліотек задля 

забезпечення 

сталого розвитку 

України 

аналіз 

 

Адміністрація, 

Відділ НМР 

 

КЗ «Публічна бібліотека» Новоайдарської 

селищної ради 

 Виїзд, надання 

методичної 

допомоги 

Квітень  



 

КЗ «Сватівська публічна бібліотека імені 

Т. Полякова» Сватівської міської ради  

 Виїзд, надання 

методичної 

допомоги 

Червень  

 

КЗ «Марківська публічна бібліотека» 

Марківської селищної ради 

 Виїзд, надання 

методичної 

допомоги 

Вересень  

3 
Участь у всеукраїнських та 

регіональних конференціях: 

    

 

Всеукраїнська Зимова школа молодих 

бібліотекарів УБА 

Безперервна 

бібліотечна освіта  

Регіональна цільова 

програма Молодь 

Луганщини 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

Навчання, обмін 

досвідом  

Лютий  ВІДДІЛ ІТЕР 

 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасна бібліотечно-

інформаційна безперервна освіта» 

Безперервна 

бібліотечна освіта 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

Навчання, обмін 

досвідом 

Березень 

 

ВІДДІЛ НМР, 

ВІДДІЛ ІТЕР 

 

Міжнародний форум молодих бібліотекарів Безперервна 

бібліотечна освіта 

Регіональна цільова 

програма Молодь 

Луганщини 

 Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

Навчання, обмін 

досвідом 

Квітень  

 

ХIV Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Бібліотека і книга в контексті 

часу» 

Безперервна 

бібліотечна освіта  

Навчання, обмін 

досвідом 

Травень ВІДДІЛ НМР 

 
Всеукраїнська Літня школа бібліотечної 

адвокації 

Безперервна 

бібліотечна освіта 

Навчання, обмін 

досвідом 

Липень ВІДДІЛ НМР, 

ВІДДІЛ ІТЕР 



Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

 

ХІІI Львівський міжнародний бібліотечний 

форум 

Міжнародне та 

регіональне 

співробітництво 

Навчання, обмін 

досвідом 

Вересень 

 

ВІДДІЛ НМР, 

ВІДДІЛ ІТЕР 

 

 

1.3. КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№п/п Назва заходів та діяльності 
Напрямок 

діяльності 
Форма роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 «Закарбований Схід: присвята загиблим 

мешканцям Луганщини – учасникам АТО»: 

онлайн-проєкт  

 Збір та обробка 

інформації, 

розміщення її на 

сайті бібліотеки 

Протягом року Відділ НМР 

ЦПЧ,  

Відділ ІТЕР 

2 Топ-топ Луганщиною: пізнай край за 5 

хвилин 

 Навчально-

пізнавальні 

відеоролики на 

каналі youtube 

Щоквартально ЦПЧ,  

Відділ ІТЕР 

 «Круті Крути» до Дня героїв Крут Стратегії 

національно-

патріотичного 

виховання на 2020-

2025 роки 

 Січень  

 «Олексій Неживий» до 65 річниці від дня 

народження Неживого Олексія Івановича 

  Березень  

 «HB2U, Луганщина» до 84-ї різниці утворення 

Луганської області 

  Червень  

3 «Місцеві ЗМІ Луганської області»: 

формування бази даних 

 Збір, верифікація 

інформації 

Протягом року ЦПЧ 

4 
«Наші_всюди_Луганщина»: іміджевий 

проєкт про бібліотекарів Луганщини 

 онлайновий проєкт Протягом року ЦПЧ 

Відділ НМР 



5 
Календар знаменних дат Луганщини – 2023  Видання, публікація Вересень ВІДДІЛ НМР 

ЦПЧ 

 

 

2. РОБОТА З ДОКУМЕНТНИМИ ТА ЕЛЕКТРОННИМИ РЕСУРСАМИ. 

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
 

2.1. АКТУАЛІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ ЛОУНБ 
№ 

п/п 
Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності 

Кількісні 

показники 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 

Надходження видань до фонду ЛОУНБ: 

- Книги 

- Електронних ресурсів 

Стратегія розвитку 

читання на 2021-2025 

роки «Читання як 

життєва стратегія» 

1000 прим. 

20 док. 

Протягом року Відділ ФФтаЕК 

1.1 Технічна обробка книг  1000 прим. Протягом року Відділ ФФтаЕК 

1.2 

Аналітико-синтетична обробка: 

- Каталогізація 

- Систематизація 

- Предметизація 

  

1020 записів 

1020 записів 

1020 записів 

Протягом року Відділ ФФтаЕК 

1.4 Аналітичний розпис  100 записів   

1.5 Редагування в ЕК  3000 записів   

2 
Вилучення видань із фонду ЛОУНБ: 

Дублетних видань 

 400 прим. 2 півріччя Відділ ФФтаЕК 

 

 

2.2. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ПОСЛУГ ЧИТАННЯ 
№ 

п/п 
Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності 

Кількісні 

показники 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Реєстрація та перереєстрація користувачів 

(за ЄРК) 

 4 500 осіб Протягом року ЦПЧ 

2 Обслужені користувачі  12 500 осіб Протягом року ЦПЧ 



3 Книговидача (зокрема): 

● книги 

● вільні джерела Інтернет 

 

  

35 000 прим. 

50 000 джерел 

Протягом року ЦПЧ 

4 Консультування користувачів у відділі 

обслуговування: 

● консультації у полиць, при пошуку в ЕК 

● навчання елементам самообслуговування 

в бібліотеці 

 2 500 конс. Протягом 

Року 

 

ЦПЧ  

6 Індивідуальне і групове інформування 
● Кількість абонентів 

● Кількість інформацій 

 

 

 

 

35 аб. 

500 інформ. 

Щомісяця Відділ ФФтаЕК  

7 Робота МБА та ЕДД 

● Кількість абонентів 

● Отриманих книг 

● Виданих книг 

 5 аб. 

10 прим. 

10 прим. 

Протягом року Відділ ФФтаЕК 

 

 

3. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТА ПРОСУВАННЯ ЧИТАННЯ. 

ЧИТАННЯ ЯК ЖИТТЄВА СТРАТЕГІЯ 
 

3.1. ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ ПБ РЕГІОНУ 
№ 

п/п 
Назва діяльності 

Форма діяльності/ 

кількість 
Авдиторія 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Державна програма поповнення фондів публічних 

бібліотек від Українського інституту книги 

 

    

1.1 Участь у Програмі: Проєктна дяльність Бібліотечні фахівці 

області 

1 квартал 

2 квартал 

ЦПЧ 



● Написання заявки на участь в Програмі-2022, 

відбір та закупівля видань 

● Отримання книг  

● Звітування за програмою 

Вереснь-

листопад 

1.2 Працюємо в персональному кабінеті: відбір видань за 

Програмою 

вебінари Бібліотечні фахівці 

області 

2 квартал ЦПЧ 

1.3 «Виконання Програми поповнення бібліотечних 

фондів 2021 р.» 

● Моніторинг використання отриманих книг 

читачами 

● Моніторинг обліку та заходів з промоції 

читання, організованих з використанням книг 

за ППФ 

моніторинг Бібліотечні фахівці 

області 

 

Лютий 

Жовтень 

ЦПЧ 

1.4 «Програма поповнення фондів публічних бібліотек – 

2022: особливості реалізації» 

 семінар  Лютий ЦПЧ 

1.5 Надходження видань:  

• Отримання та розподіл книг за Державною 

програмою поповнення фондів публічних 

бібіотек 

 

Отримання, розподіл, 

пакування та 

відправлення 

12800 прим. 

  IV кв. ЦПЧ 

2 Робота обмінного фонду ЛОУНБ     

2.1 Контактування (листування, дзвінки) з 

книготорговельними організаціями, видавництвами, 

бібліотеками 

  Протягом року ЦПЧ 

2.2 Відбір документів з обмінних фондів інших бібліотек 

для доукомплектування фонду ЛОУНБ та фондів 

публічних бібліотек регіону 

Формування 2000 

пропозицій 

 Протягом року ЦПЧ 

2.3 Надходження, розподіл, пакування, відправлення 5 000 прим.  Протягом року ЦПЧ 

 

 

 

 



3.2. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ 
№п\

п 
Назва діяльності Форма роботи Авдиторія 

Терміни 

виконання 
виконавці 

1 Зустрічі з письменниками Зустрічі, презентації 

онлайн та офлайн 

Жителі регіону Протягом року ЦПЧ 

2 Літературні огляди на книги  огляди Користувачі 

інтернет 

Протягом року ВІДДІЛ ІТЕР 

3 «Вook rustling»: 

• Вітаємо новинки 

 

• Paper mood (тема: космос, ґеловін) 

 

• Хронологічна абетка 

 

 

Книжкові викладки 

 

Тематичні книжкові 

інсталяції 

Книжкові виставки до 

знакових подій та дат 

Клієнти бібліотеки  

Щотижня 

 

Квітень, жовтень 

 

Протягом року 

 

 

ЦПЧ 

4 Літня резиденція Good Library Щотижневі виїзні 

заходи: 

Книжкові розвали, 

інформаційні годи, 

вікторини, акції 

Мешканці міста Травень –

вересень  

ЦПЧ 

5 «Book space»: у межах обласної акції «Літсерпанок 

Луганщини» 

Бестселер-шоу Мешканці міста Березень ЦПЧ 

6 «Crush on Shevchenko»: до Дня народження Тараса 

Шевченка 

Подкаст Користувачі мережі 

Інтернет 

березень ВІДДІЛ ІТЕР 

7 «Вечір нічних жахів у стилі С.Кінга»: до 75 років 

від дня народження Стівена Едвіна Кінга 

Бібліо-ніч Молоді клієнти 

ЛОУНБ 

Квітень ЦПЧ 

8 «Диктатори року»:до Дня пам’яті жертв 

політичних репресій 

Подкаст Користувачі Інтерне травень ВІДДІЛ ІТЕР 

9 «Жахливо цікава ніч»: Геловін в бібліотеці Вечірка на полицях Діти 6-13-клієнти 

бібліотеки 

Жовтень ЦПЧ 

10 «Хто я: Григорій Сковорода»: до 300-річчя від дня 

народження Григорія Савича Сковороди 

Подкаст Користувачі Інтерне грудень ВІДДІЛ ІТЕР 

11 «У пошуках подарунків»: Різдво в бібліотеці ЛітМандрівка Батьки з дітьми – 

клієнти ЛОУНБ 

Грудень  ЦПЧ 



3.3. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.  

СИЛЬНА МОВА – УСПІШНА КРАЇНА 
№ 

п/п 
Назва діяльності 

Форма діяльності/ 

кількість 
Авдиторія 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 «Мusic nights»: цикл молодіжних освітньо-

культурних заходів 

Літературно-музичні 

квартирники, сімейні 

пікніки тощо  

Молоді мешканці 

міста 

Травень –

вересень  

ЦПЧ 

2 «Movie nights»: українське кіно у фокусі  Кінопокази під відкритим 

небом 

Молоді мешканці 

міста 

Червень –

Серпень  

ЦПЧ 

3 «Мова на слух»: в межах регіональної акції від 

бібліотек області  

Хакатон  Листопад ЦПЧ 

ВІДДІЛ ІТЕР 

4 «Походження української мови»: з циклу 

«Простою мовою про складні суспільно-

культурні теми» 

Міні відеолекторій Користувачі 

Інтернет, клієнти 

бібліотеки 

Листопад ВІДДІЛ ІТЕР 

5 «ЙОЙ!»: екстрапідготовка до іспитів на рівень 

володіння українською мовою 

Тренінги Мешканці міста та 

області 

Протягом року ВІДІЛ ІТЕР 

6 Іспити на рівень володіння державною 

мовою:  у межах меморандуму про співпрацю 

між Національною комісією зі стандартів 

державної мови та Українською бібліотечною 

асоціацією  

Супровід іспитів Здобувачі 

сертифікатів 

Протягом року  ЦПЧ 

 

 

4. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
№ 

п/п 
Назва діяльності 

Форма діяльності/ 

кількість 
Авдиторія 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Активності до знакових і пам’ятних подій:     

1.1 
«Янголи пам’яті»:до Дня Героїв Небесної сотн 

і 

Тиха акція Мешканці міста Лютий  ЦПЧ 

1.2 

«Яблука, які не можна їсти - туристичний 

Чорнобиль» :до Дня пам’яті Чорнобильської 

трагедії 

Подкаст Користувачі 

Інтернет 

квітень ВІДДІЛ ІТЕР 



1.3 
«Маки пам’яті»: до Дня пам’яті та примирення 

 

Просвітницький майстер-

клас з скретчінгу 

Діти-користувачі 

ЛОУНБ 

травень ВІДДІЛ ІТЕР 

1.4 

«На теренах пам’яті» з циклу «Простою мовою 

про складні суспільно-культурні теми» до Дня 

пам’яті та примирення   

Мінівідеолекторій Користувачі 

Інтернет 

травень ВІДДІЛ ІТЕР 

1.5 

«Made in UA»: фєєрична битва за звання ґуру з 

історичних артефактів до Дня Незалежності 

України 

Історичний батл Діти 6-13 років – 

користувачі ЛОУНБ 

серпень ЦПЧ 

1.6 
«Заряджені 90ті»: імерсивна антилекція (до Дня 

Незалежності України) 

Антилекція Клієнти ЛОУНБ, 

мешканці регіону 

серпень ВІДДІЛ ІТЕР 

1.7 
«Bohun: Revenge»: до Дня українського козацтва 

 

Кібербатл Молодь 14-17 років жовтень ЦПЧ 

1.8 
«Документалка NonStop»: день документального 

кіно в бібліотеці до Дня Гідності і Свободи  

Кінопоказ Усі охочі листопад ВІДДІЛ ІТЕР 

2 Інфокейси до знакових подій:     

 

- «Україна в другій світовій війні» 

- «Українська революція 1917-1921 рр.» 

- «Новітня історія України з 2014 року» 

- «Політичні репресії в Україні» 

- «реФормуюсь українцем» 

- «Україна на шляху реалізації Цілей 

сталого розвитку ООН» 

- «Видатні українці» 

Інформаційні розсилки, 

книжкові викладки,  

дописи,  

вікторини,  

волонтерські акції 

тощо 

 

Клієнти бібліотеки, 

користувачі 

інтернету 

Протягом року ЦПЧ 

 

5. ПІДВИЩЕННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ГРОМАДЯН 

БІБЛІОТЕКИ – ЯК ХАБИ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ 
№ 

п/п 
Назва діяльності 

Форма діяльності/ 

кількість 
Авдиторія 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Промоція роботи цифрового хабу ЛОУНБ     

 Презентації 

Поширення роздаткового матеріалу з 

послугами та навчальними програмами  

Вуличні акції  

Презентації 

акції 

інформаційні дописи 

Мешканці міста 

працівники 

комунальних 

Щомісяця ЦПЧ 



Дописи з послугами та навчальними 

програмами 

закладів 

користувачі Інтернет  

2 Консультування користувачів Інтернет-центру: 

Консультації з пошуку в Інтернет у масиві 

вільних джерел та БД наукової інформації 

Послуги за допомогою Інтернет 

Технічна допомога 

консультації Клієнти ЛОУНБ Протягом 

Року 

 

 

 

ЦПЧ 

3 Освітні заходи в цифровому хабі     

3.1 «Основи комп’ютерної грамотності» 

«Все про відеоконференції»  

«Google сервіси»  

 

«Державні послуги онлайн»  

«Оплата комунальних послуг онлайн»  

«Смартфон і я»  

Групові заняття: 

 

 

 

Індивідувлаьні заняття 

 

Мешканці та гості 

Старобільської МТГ 

Щотижня 

 

 

 

Протягом року 

ЦПЧ 

3.2 
«Code club»: заняття в межах Національного 

волонтерського проєкту Code Club UA 

Групові заняття з 

програмування 

Діти 8-16 років Протягом року ЦПЧ 

3.3 

«У лісі Джойса: гармонійний потік свідомості 

у медіа- і кіберпросторі»: цикл тренінгів з 

медіаграмотності 

тренінги    

3.4 Вивчення потреб населення в підвищенні 

цифрових компетенцій та попиту на цифрові 

послуги 

Маркетингова розвідка Мешканці міста  

Мешканці регіону 

1-2 квартал ЦПЧ  

ВІДДІЛ НМР 

3.5 Заходи у межах: 

Європейський тиждень медіаграмотності 

Всесвітній тиждень медійної та інформаційної 

грамотності 

День безпечного Інтернету 

Тренінги, інформаційні 

години, дописи в 

соцмережах 

Клієнти бібліотеки  

Березень 

жовтень 

 

Квітень 

Відділ ІТЕР 

ЦПЧ 

 

 

 

 

 



6.  ЧИТАЦЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЗА ІНТЕРЕСАМИ 
№ 

п/п 
Назва діяльності 

Форма діяльності/ 

кількість 
Авдиторія 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 

Жіночий клуб «Дівчата» Заняття з цифрової 

грамотності, бесіди, 

дискусії, інформаційні 

години тощо 

Жінки 45+  

клієнти ЛОУНБ 

Щотижня ЦПЧ 

2 
«Kids time»: клуб дитячого дозвілля  Квести, майстер-класи, 

інтерактивні ігри 

Діти 7-13 років –  

клієнти ЛОУНБ 

Щомісяця ЦПЧ 

3 
«Мафія»: Клуб інтелектуальної гри для 

новачків  

Теоритичні навчання, ігри Молодь 14-35 років, 

клієнти ЛОУНБ 

Щотижня ЦПЧ 

4 
«English club»: Розмовний клуб англійської 

мови 

Розмовний клуб Діти до 10 років Щотижня ЦПЧ 

 

 

7. ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
№ 

п/п 
Назва діяльності Форми заходів Авдиторія 

Дата 

виконання 
Відповідальні 

1 «ФлікМайстерня»: проєкт громадського 

бюджету Старобільської МТГ 

    

 Презентація проєкту 

Викотовленя флікерів-світловідбивачів 

«Пішоходе, стань видимим» 

Інформаційні акції про проєкт в мережі Інтернет 

Звітність за проєктом 

Презентації 

Просвітницькиі майстер-

класи 

Вуличні акції 

дописи в соцмережах 

Дити віком 6-12 

років, освітяни, 

батьки – мешканці 

Старобілської МТГ 

Січень – лютий 

Лютий-

листопад 

Червень – 

серпень 

протягом року 

Грудень 

 

ЦПЧ 

2 «ФлікМайстерня: від ідеї до втілення» Тренінг з менторським 

супровідом 

Бібліотекарі області Березень  ЦПЧ 

3 «Закарбований Схід»: присвята загиблим 

мешканцям Луганщини – учасникам АТО/ООС 

    



 Редагування та доповнення наявної інформації 

про загиблих 

Пошук нової інформації, бібліографічний опис 

джерел інформації 

Розміщення інформації на веб-сайті 

Дописи, інфобокси  Протягом року ЦПЧ ВІДДІЛ 

ІТЕР 

 

 

 

4 Розвиток регіональної мережі клубів 

програмування «Code Club Луганщина» 

    

4.1 Заходи у межах європейської ініціативи Meet and 

Code 

Написання проєктних заявок 

Координування і звітування за запланованими 

подіями 

консультації Ментори клубів 

програмування 

 

червень – 

жовтень  

ВІДДІЛ ІТЕР 

4.2 Організація поточних освітніх заходів 

Проведення першого зимово-весняного 

навчального модуля 

Проведення Літньої Школи з програмування 

Проведення другого осінньо-зимового модуля  

Організація навчального 

процесу 

Моніторинг заходів 

Діти – учасники 

клубів 

програмування 

протягом року ВІДДІЛ ІТЕР 

5 «Growing Active Citizens Hubs» за підтримки 

Progress Foundation Romania»: міжнародний 

проєкт в межах Black Sea Trust for Regional 

Cooperation (Чорноморського регіонального 

співробітництва): 

    

5.1 Підготовка і проведення громадських дебатів  

Організація і проведення фестивалю громадських 

ініціатив 

Громадське обговорення 

 

фестиваль 

Мешканці міста січень – 

березень 

 

травень-

червень  

ВІДДІЛ ІТЕР  

6 «Мир у цифровий час»: проєкт Програми з 

розширення можливостей заради відновлення 

порозуміння для лідерів громад в Україні (за 

підтримки Інституту зовнішніх культурних 

зв’язків (IFA) коштами Міністерства закордонних 

справ Федеративної Республіки Німеччина) 

    



6.1 Написання блогів 

Участь у цільових тренінгах для 

амбасадорів/амбасадорок проєкту 

Проведення блог-кафе для громади 

Звітування за проєктом 

Участь у всеукраїнському форумі за проєктом  

Створення цифрового 

контенту 

презентації 

Мешканці міста 

Користувачі 

Інтернет 

протягом року 

ІІ квартал 

 

ІІІ квартал 

 

IV квартал 

ВІДДІЛ ІТЕР 

 

 

8. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ІНТЕРНЕТ ТА PR 
№ 

п/п 
Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Підтримка офіційних каналів комунікацій в 

соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram,  

Tik-Tok 

Створення цифрового 

контенту 

Створення та 

розміщення дописів, 

комунікація з 

клієнтами, SMM 

Протягом року Відділ ІТЕР 

2 Підтримка контенту офіційного вебсайту 

ЛОУНБ  

Створення цифрового 

контенту 

Розміщення 

інформаційних 

матеріалів на сайті, 

редагування розділів 

сайту 

Протягом року Відділ ІТЕР 

2.1 Реконструкція сайту   1 півріччя Відділ ІТЕР 

3 Розсилка інформаційних матеріалів до ЗМК  Інформаціні довідки Статті, прес-релізи, 

прес-анонси 

Протягом року  Відділ ІТЕР 

4 Створення аудіоконтенту – подкастів 

«LOUNGEEK» 

Створення аудіоконтенту Подкасти, записи 

фрагментів книг 

Протягом року Відділ ІТЕР 

5 Створення відеоконтенту на каналі YouTube Створення відеоконтенту Відео огляди, 

навчальні відео 

Протягом року Відділ ІТЕР 

6 Створення рекламної продукції  Маркетингові заходи Афіші, флаєри, 

буклети тощо 

Протягом року Відділ ІТЕР 

 

 

 

 



9. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

№ п/п Назва заходів та діяльності Напрямок діяльності Форма роботи 
Термін 

виконання 

Тренери 

 

1 Підтримка АБІС     

1.1 Забезпечення копіювання даних Автоматизація роботи 

бібліотек 

 Щоденно Відділ ІТЕР 

1.2 Встановлення нових версій, апгрейд системи Автоматизація роботи 

бібліотек 

 Щоквартально -------//------- 

2 Підтримка локальної комп’ютерної мережі та 

комп’ютерного парку 

    

2.1 Профілактика обладнання Забезпечення 

кіберзахисту 

 Щомісяця -------//------- 

2.2 Поточний ремонт та заправка принтерів 

(ламінатора копіювальної техніки) 

Забезпечення 

кіберзахисту 

 Протягом року -------//------- 

2.3 Налагодження нового обладнання 

 

Забезпечення 

кіберзахисту 

 Протягом року -------//------- 

2.4 Підтримка Інтернет-каналу, забезпечення Wi-fi 

доступу 

Забезпечення 

кіберзахисту 

 Протягом року -------//------- 

2.5 Забезпечення антивірусного захисту 

обладнання 

Забезпечення 

кіберзахисту 

 Протягом року -------//------- 

3 Підтримка серверу     

3.1 Забезпечення захисту від кібератак Забезпечення 

кіберзахисту 

 Протягом року -------//------- 

3.2 Забезпечення копіювання даних та створення 

резервних копій 

Забезпечення 

кіберзахисту 

 Протягом року -------//------- 

3.3 Налагодження поштового серверу та 

корелювання роботи з АБІС 

Автоматизація роботи 

бібліотеки 

 1 півріччя  

4. Надання консультаційної допомоги з 

питань автоматизації бібліотекам області 

 Консультації 

онлайн/офлайн 

Протягом року Адміністрація 

Відділ ІТЕР 

 

 

 

 



Додаток 
 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 
Відділ НМР Відділ науково-методичної роботи 

Відділ ІТЕР Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів 

Відділ ФФтаЕК Відділ формування фонду та електронного каталогізування 

ЦПЧ Центр просування читання 

ЕК Електронний каталог 

ЄРК Єдина реєстраційна картотека 

 

 


