
 

План роботи  

Луганського обласного відділення УБА на 2021 рік  
 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін проведення Відповідальні Ресурси Очікуваний 

результат 

 

Ціль 1: Впровадити інноваційні моделі діяльності бібліотек 

 

1.1  

Бібліотечні заклади регіону в умовах 

реформи децентралізації: Індивідуальні та 

групові консультації для працівників 

бібліотек та працівників органів місцевого 

самоврядування  

 

 

 

 

 

 

протягом року 

 

 

 

 

Рибянцева І.П. 

Моісєєва С.А. 

 

 

 

 

 

 

ЛОВ УБА, 

науково-

методичний відділ  

ЛОУНБ 

 

 

 
Формування правових 

знань та 

професійних 

компетентностей 

працівників 

бібліотек та 

представників 

місцевого 

самоврядування 

 

1.2 «Іншими очима на буденне й новітнє»: 

заходи з промоції можливостей сучасної 

бібліотеки та її роль в громаді з 

новообраними органами самоврядування на 

основі посібника «Бібліотека чотири 

простори» 

 

Протягом року Фатєєва І.В. 

Моїсєєва С.А. 

Куценко С.В. 

 

ЛОВ УБА, 

навчальні 

програми ВГО 

«Українська 

бібліотечна 

асоціація» 

Фахівці бібліотек та 

новобрана влада 

отримають практичні 

інструменти, що 

допоможуть 

трансформувати 

бібліотеку громади в 

сучасний простір та 

дізнаються про 

інструменти 

фінансування таких 

трансформацій 

  

1.3 «Бібліотека – центр громади» - промо акцції 

на базі публічних бібліотек області за участю 

фахівців самоврядування, активістів 

териториальних громад 

 

Протягом року Рибянцева І.П. 

Моїсєєва С.А. 

Куценко С.В. 

Букрєєва О, 

 

Президія ЛОВ 

УБА, партнери 

ЛОВ УБА, 

науково-

методичний відділ 

Луганської ОУНБ 



 

Ціль 2: Розвинути професійні компетентності бібліотекарів через розбудову безперервної освіти 

2.1. Розбудова мережі хабів цифрової освіти: 

консультації та тренінги для тренерів освітніх 

хабів в межах загально національного проєкту 

«Дія. Цифрова освіта» 

 

 

І квартал 

 

 

 

 

 

 

Президія ЛОВ УБА 

науково-

методичний відділ 

Луганської ОУНБ 

 

 

ЛОВ УБА, 

навчальні та 

промоційні 

матеріали 

Міністерства 

цифрової 

трансформації 

 

Підвищення 

цифрової 

грамотності 

населення; 

збільшення кількості 

бібліотек-хабів 

цифрової освіти до 

100. 

2.2 Обласна школа керівника «Стратегії та 

рішення» 

1 і 4 квартали Президія ЛОВ УБА 

спільно  з науково -  

відділом 

методичним 

ЛОУНБ 

ЛОВ УБА, 

Луганська ОУНБ 

 

Отримання нових 

знань та навичок 

працівниками 

бібліотек 

2.3 Обласна школа методиста «Алгоритми мети» 2 і 3 квартали Президія ЛОВ УБА 

спільно  з науково -  

відділом 

методичним 

ЛОУНБ 

ЛОВ УБА, 

Луганська ОУНБ 

2.4 Обласна школа академічної доброчесності 

для бібліотекарів (спільно з НЗ ЛНУ імені 

Тараса Шевченка) 

Протягом року Президія ЛОВ УБА, 

Наукова бібілотека 

ЛНУ ім. Тарас 

Шевченка, 

бібліотекарі 

шкільних бібліотек 

області 

ЛОВ УБА, 

навчальні 

програми ВГО 

«Українська 

бібліотечна 

асоціація» 

Формування культури 

академічної 

доброчесності у 

жителів регіону через 

бібліотечні заклади 

 

Ціль 3: Поширити дієві інструменти бібліотечної адвокації 

3.1 Coach for coaching: школа менторів для 

волонтерів дитячих клубів програмування 

 

 

 

2-3 квартал 

 

 

 

Дубова Ю,  

Літашова А. 

 

 
ЛОВ УБА, 

Ресурсний центр 

ГУРТ 

 
Отримання 

бібліотечними 

фахівціями навичок 



 

 

  

 

 

 
освітнього процесу; 

розбудова мережі 

клубів кодуівння для 

дітей на базі 

публічних бібліотек 

області; формування в 

громадах поглядів на 

бібліотеку як на 

майданчик для ІТ-

освіти 

 

3.2 Науково-практична конференція «Бібліотека 

– інтердисциплінарна платформа сучасності» 

вересень Президія ЛОВ УБА, 

Луганська ОУНБ 

ЛОВ УБА, УКФ Позиціонування в 

суспільстві бібліотеки 

як майданчика для 

розвитку креативних 

індустрій; отримання 

нових партнерів 

3.3 Всеукраїнська акція “Тиха вечірка в 

бібліотеці”  
3 квартал Летучій С. ЛОВ УБА, 

Молодіжна секція 

УБА, ПРООН 

Формування в 

суспільстві іміджу 

бібліотек як 

молодіжних 

просторів, просування 

в молодіжному 

середовищі якісного 

українського 

культурного контенту 

3.4 Видання Бюлетеню про роботу ЛОВ УБА 3 квартал Риб’янцева І.П., 

Куценко С.В. 

ЛОВ УБА, 

бібліотеки 

області 

Поширення досвіду 

роботи організації, 

промоція бібліотек 

серед населення, 

розширення кола 

партнерів 

3.5 Налагодити поточне висвітлювання 

діяльності ЛОВ УБА та досвіду роботи 

бібліотек області через спеціальну групу в 

соцмережіFacebook 

Протягом року Риб’янцева І.П., 

Сірокурова І. 

Бібліотеки 

області 



3.6 Підготовка інформації про діяльність ЛОВ 

УБА на порталі ВГО «Українська бібліотечна 

асоціація»  

щоквартально Сірокурова І. ЛОВ УБА 

 

Ціль 5: Досягти  максимальної ефективності менеджменту відділення 

5.1 Проведення засідань Президії ЛОВ УБА 

 

щоквартально 

 

 

 

Рибянцева І.П. 

Моїсєєва С.А. 

Куценко С.В. 

 

Президія ЛОВ 

УБА 

 

 

Підвищення 

ефективності 

діяльності 

громадської 

організації 

 
5.2 Моніторінг критеріїв оцінки діяльності ЛОВ 

УБА  

 

Січень-лютий Рибянцева І.П. 

Моїсєєва С.А. 

Куценко С.В. 

 

ЛОВ УБА 

5.3 Розширити коло офіційних партнерів УБА Протягом року Президія ЛОВ УБА Громадські 

організації області, 

активісти, члени 

ЛОВ УБА 

Збільшення партнерів 

ЛОВ УБА 

 

Ціль 6: Покращити комунікації та включеність членів відділення 

6.1 Поновлення членства в УБА та аналіз 

корпоративної бази даних членів ЛОВ УБА 

1 квартал Куценко С.В. Корпоративна 

база, члени ЛОВ 

УБА 

Покращення умов для 

отримання членами 

ЛОВ УБА 

інформаційних 

сервісів та комунікації 

між членами УБА 

6.2 Проведення регіональної акції до Дня 

бібліотек 

  

вересень 

 

 

 

 

ЛОВ УБА спільно  з 

науково -  відділом 

методичним 

ЛОУНБ 

 

ЛОВ УБА, 

бібліотеки області 

 

 

Згуртування 

працівникиів 

бібліотек різних 

відомств 

 

6.3  «Віртуальні івент змагання»: професійний 

обласний конкурс на кращий онлайн – захід в 

бібліотеці 

 

Квітень-вересень Президія ЛОВ УБА ЛОВ УБА, 

бібліотеки області, 

партнери 

Підвищення  

професійної  

активності  



бібліотечних 

працівників 

6.4 Налагодження оперативного ділового 

спілкування між активними членами ЛОВ 

УБА в мессенджері Viber  

Протягом року Куценко С.В.  Підвищення рівня 

включеності членів 

ЛОВ УБА в діяльність 

організації 

 

 

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

7.1  

«Челендж розвитку»: професійна онлайнова 

прокачка молодих бібліотекарів регіону.  

 

 

 

ІІ квартал 

 

 

 

 

 

ЛОВ УБА, науково-

методичний відділ 

ЛОУНБ 

 

 

 

 

 

 

Кабанцева К. 

 

 

 

 

 

 

ЛОВ УБА, 

ЛОУНБ 

 

 

Мотивація  

активних молодих  

бібліотекарів до 

розвитку професії 

 

 

 

 Організація онлайнового клубу: з 

обговорення сучасних книг - «Книгодум». 

 

Протягом року ЛОВ УБА, науково-

методичний відділ 

ЛОУНБ 

 

 Мотивація  

активних молодих  

бібліотекарів до 

розвитку професії; 

підвищення фахового 

рівня молодих 

працівників 

 
 

 

Голова Луганського обласного відділення УБА       Інна Риб’янцева 

 


