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Науково-дослідна та методична робота 

6.1. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та надання практичної допомоги на місцях 
 

 
 
 
 
 
Забезпечення доступності краєзнавчих інформаційних ресурсів, продуктів і послуг книгозбірень для громад можливе сьогодні 

лише у поєднанні традиційних та інноваційних форм роботи, що базуються на сучасних технологіях. Саме цим проблемам був 
присвячений семінар-практикум для працівників юнацьких структурних підрозділів бібліотек області та бібліотекарів ПТНЗ 
«Використання сучасних інформаційних технологій у краєзнавчій діяльності бібліотек для юнацтва (молоді)», який відбувся 
в обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б.Лавреньова. 

Бібліотечні фахівці 13 районних бібліотечних систем, Центральної міської  бібліотеки ім. Лесі Українки та філій Херсонської 
ЦБС, а також бібліотекарі 16 професійно-технічних навчальних закладів Херсонської області зібралися для підвищення свого 
фахового рівня та обміну досвідом щодо вдосконалення краєзнавчої діяльності бібліотек, відповідно розвитку сучасних 
інформаційних технологій.  

 
Завдяки інформаційному сервісу Google Hangouts присутні мали 

можливість познайомитися із спеціалістом  з розвитку веб-ресурсів програми 
«Бібліоміст», кандидатом політичних наук Тараненко Г.Г. Її онлайн-
консультація «Бібліотечні інновації: використання інструменту Prezi для 
створення презентацій» познайомила присутніх із хмарним ресурсом для 
створення мультимедійних презентацій. 

На ігровому практикумі «Ментальні карти. Паралельне мислення», 
проведеному заступником директора по роботі з електронними ресурсами 
Державного закладу «Державна бібліотека України для юнацтва»  Т.О. 
Якушко, учасники семінару спробували  намалювати свої власні карти. 

 
Використовуючи інструмент Prezi, завідувач науково-методичного 

відділу Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова – Тарадименко І.І. у своєму інформ-релізі «Обласний 
краєзнавчий інтернет-проект «Херсонщини достойні імена з використанням сервісу Google Hangouts» познайомила з циклом відео 
конференцій, які було організовано обласною бібліотекою для юнацтва імені Б.Лавреньова до 70-річчя утворення Херсонської 
області. 

Зарядитися позитивом та поділитися досвідом щодо інноваційних бібліотечних форм у краєзнавчій діяльності по робот із 
молоддю бібліотекаря змогли під час інтерактивної гри «Естафета інновацій».  

Обмін досвідом з питань краєзнавчої діяльності відбувся у форматі Бібліотечного сторітелінгу «Розкажи історію про свій 
рідний край». Бібліотекарі розповідали свої неповторні бібліотечні історії, різнопланові за формою та присвячені окремим напрямам 
бібліотечного краєзнавства. 

Свої враження від навчання учасники семінару могли висловити під час інтерактивної вправи. Цього раз методисти 
підготували «Мапу вподобань» на якій треба було за допомогою символів відзначити свої враження від семінару.  

 

Інформаційне забезпечення діяльності ЮСП бібліотек області здійснювалося завдяки черговому  випуску 
інформдайджесту «На замітку методисту», в якому представлені матеріали про інноваційні заходи та досвід краєзнавчої роботи 
бібліотек України, у т.ч. Херсонської області.  

 
Методичне забезпечення діяльності ЮСП бібліотек області з питань обслуговування молоді, а також процесу планування та 

звітності здійснювалося за допомогою інформаційних листів щодо:  

• проведення Тижня молодіжної книги 

• участі у семінарі-практикумі «Використання сучасних інформаційних технологій у краєзнавчій діяльності бібліотек для 
юнацтва (молоді)» 

• участі у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Яку книга шукає в інтернеті молодий користувач? Як дізнатися про це 
бібліотекарю?» 

• участі у Всеукраїнському анкетуванні  до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка «…Знаю його, знаю» 

• участі у ІV обласному фестивалі молодіжного читання та права «Відкрий свою книгу» 

• звітності за 2014 та планування діяльності ЮСП бібліотек області на 2015 рік 
• участі в обласному соціологічному опитуванні молоді віком від 15 до 25 років: «Чи знаєш ти свій рідний край?»   
 

 На базі науково-методичного відділу продовжував діяти консультативний пункт «Секрети бібліотечної майстерності». 
Фахівці бібліотек різних систем та відомств могли отримати консультативну допомогу з питань інноваційного підходу щодо 
бібліотечного обслуговування молоді в умовах розвитку сучасних інформаційних технологій. 

Система підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців ЮСП бібліотек 

Херсонської області у 2014 році, відповідно до стрімкої модернізації бібліотечних 

процесів, розвивалася завдяки застосуванню нових форм та методів з використанням 

новітніх інформаційних технологій. 
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З метою надання практичної допомоги щодо обслуговування молоді  з використанням сучасних ІТ технологій та роботи по 
просуванню діяльності бібліотеки в соцмедіа було організовано та проведено:  

• майстер-класи «Створення цифрової історії за допомогою програми Кіностудія», «Використання сучасних веб-сервісів для 
створення інфографіки» 

• консультування «Початкове ознайомлення та практичне використання HTML - коду для ведення бібліотечних блогів», 
«Використання сервісу Google maps створення інтерактивних карт» для бібліотечного блогу», «Обробка та аналіз даних 
анкет в програмі Microsoft Office Excel», «Конструювання анкети за допомогою сервісу Google forms”   

• бібліоконсалтинги «Використання  вірусного маркетингу в діяльності сучасної бібліотеки», «Використання хмарних 
технологій в бібліотечній діяльності» 

 

 

 
 
 
 

Професійному зростанню бібліотечних фахівців, які працюють з молоддю, сприяло поряд з використанням  традиційних  
впровадження сучасних інноваційних інтерактивних форм навчання  

у Херсонській ЦБС: 

• семінар-колоквіум «Бібліотечне обслуговування молоді: проблеми та сучасні орієнтири». У ході семінару присутні  були 
учасниками  методичного медіа-фрістайлу «Бібліотека для молоді – новий формат діяльності»,  здійснили тематичний  
бібліовізит до відділу обслуговування юнацтва ЦБ: «Бібліотека та молодь: актуально, професійно, творчо», мали можливість 
інтерактивно поспілкуватись, поділитись творчими ідеями та своїм досвідом у ході проведення методичного млину «У полі 
зору: читаюча молодь», взяти участь у  рекламній грі «Book-way» (Книжковий шлях). Підведення підсумків семінару 
відбулось за допомогою інтерактивної вправи «Like-time», у кінці було підраховано кількість отриманих балів, а зауваження 
враховано при підготовці наступних заходів відділу. 

• креатив-майстерні  для різних категорій фахівців – форма підвищення кваліфікації, спрямована на розвиток 
організаторських та аналітичних здібностей,  визначення пріоритетів розвитку бібліотек відповідно до їх ролі у соціальній 
інфраструктурі  і необхідності вирішення нових завдань, закріплення на практиці знань, отриманих в результаті теоретичної 
підготовки 

• клуб молодого бібліотечного лідера «Бібліо – Super – Star» об’єднує  креативну бібліотечну молодь, яка прагне набувати 
нові знання, втілювати свої ідеї, зростати професійно в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій, розширювати  їх 
світогляд та ерудицію, формувати вміння ефективної комунікації і роботи в команді, удосконалювати в практичній діяльності 
принципи бібліотеки  Веб 2.0 (кооперація, відкритість, доступність, інтерактивність).  

За рік  11 молодих бібліотечних лідерів взяли участь у: майстер-класах  «Бібліотечні інновації; використання 
інструменту  Presi  для створення презентацій», «Комп`ютерні програми  для графічного оформлення  бібліотеки»;  
молодіжному бібліочаті «Ключ до успіху»; інформаційному бібліокур`єрі  з тем: «Від магії читання до бібліотеки 2.0», 
«Бібліотечний фільм – від ідеї до реалізації», «Бібліотека 2.0 – інтеграція бібліотек у сучасне електронне середовище».  

З метою роботи над розвитком лідерського потенціалу членів клубу «Бібліо – Super – Star» проведено тренінг 
лідерства за участі Александрової О.О. – кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної та соціальної 
психології, керівника психологічної  служби Херсонського державного університету. 

 
у Н-Воронцовській ЦБС 

• методичний ринг «Бібліотечні ІТ-історії успіху» 
 
у комунальній установі «Каховська районна об’єднана бібліотека ім. М.Братана»   

• семінар-практикум «Бібліотекар і молодь: нові потреби, нові вимоги» 

• огляд-конкурс «Мої творчі професійні успіхи» 

• майстер-клас  «Складові успіху: професіоналізм та креативність» 

• професійний блокнот «Інтернет в професійній освіті» 

• методичний календар «Святкові дзвони України» 

• методична прес-валіза «Інноваційний гід – активним бібліотекарям» 
 
у В-Олександрівській ЦБС 

• творча лабораторія для працівників сільських та селищних бібліотек «Трансформація бібліотечної діяльності: пошук нового 
стилю роботи»  

• флеш-семінар «Бібліотека – орієнтир в інформаційному полі сучасного молодого користувача» 

• бібліодегустації «Нові видання для молоді та про молодь»  
 
у Н-Каховській ЦБС 

• професійний ринг «Імідж сучасного бібліотекаря-професіонала». 
 

 

 

 

Система безперервної бібліотечної освіти бібліотекарів Херсонщини у 

2014 році завдяки поступовому впровадженню новітніх інформаційних 

технологій та стрімкій інтеграції у віртуальний простір набула нових напрямів 

та якості. 
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6.2 Науково-дослідна робота та поширення нововведень 
 

 
 
 
 
 
У Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Яку книгу шукає в Інтернеті молодий користувач? Як дізнатися про 

це бібліотекарю?» в Херсонській області взяли участь Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.Лавреньова та 6 ЦБС: 
Голопристанська, Нововоронцовська, Новотроїцька, Скадовська, Херсонська, Чаплинська. Всього було опитано 433 
респонденти. 

У ході дослідження з’ясовано рейтинг найбільш відомих серед молоді книжкових мереж та сайтів, та причин їх популярності.   
Читацькі смаки молоді дуже різноманітні, улюбленою книгою були названі твори українських та зарубіжних авторів, сучасні 

та класичні, різних жанрів.  
Результати дослідження дозволяють зробити висновок, що сучасна молодь активно використовує мережу Інтернет для 

пошуку, читання та завантаження книг. Це література різного спрямування, характеру, авторів, жанрів. Більшість опитуваних 
шукають електронні бібліотеки за допомогою пошукових систем та завжди знаходять потрібні книги.  

На сайтах, якими користується молодь, найважливішим пріоритетом є можливість завантаження книг. На сайті бібліотеки 
для юнацтва, на думку респондентів, особливим попитом будуть користуватися пошук в електронному каталозі та повні тексти 
видань.  

 
До 70-річчя утворення Херсонської області в 2014 році Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.Лавреньова 

провела соціологічне дослідження «Чи знаєш ти свій рідний край?».  
Дослідження мало на меті визначення: 

• рівня обізнаності молоді щодо різних галузях краєзнавства та наявності краєзнавчих ресурсів на сайті Херсонської 
обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова,  

• рівня задоволеності літературою краєзнавчого характеру 
• скласти картину активності щодо участі респондентів в бібліотечних заходах краєзнавчого характеру.  

 
Дослідження проводилося шляхом анкетування за допомогою паперових анкет та онлайн-анкетування через сервіс Google 

forms. Всього за 8 місяців було опитано 770 респондентів віком 15-35 років, мешканців всіх районів Херсонської області, з них 28 за 
допомогою онлайн-опитування. 

Результати дослідження показали, що 87% відсотків опитаних молодих людей цікавляться історією та сучасним станом 
Херсонської області. 

Для отримання інформації про рідний край молоді люди користуються декількома джерелами одночасно, але на першому 
місці залишається бібліотека: Користуючись її фондами, отримують інформацію краєзнавчого характеру майже 35% опитаних.  

50% опитаних використовують інтернет-ресурси бібліотек для отримання краєзнавчої інформації. Молодь цікавлять різні 
галузі знань у відповідності до потреб та уподобань. Найбільш затребуваними стали: історія, туризм, література, культура. Із не 
запропонованих варіантів, окремо респондентами були названі: освіта, політика та музика.  

 
 

 

 
 
Протягом року продовжувалися обласні інтернет-проекти, започатковані бібліотекою у  2013 році. 
У межах обласного краєзнавчого інтернет-проекту до 70-річчя створення Херсонської області «Херсонщини достойні 

імена» відбулися  онлайн-конференції, які об’єднали бібліотеки Херсонщини на платформі  Google Hangouts: 

• «Спортивна гордість Херсонщини» зібрала в бібліотечних 
аудиторіях прославлених спортсменів Херсонщини у Херсоні, Новій 
Каховці та Каховці для спілкування з молоддю. Докладніше див. тут: 
http://unalib.ks.ua/news_2014-02-26_001.htm?cal_m=2&cal_y=2014  

 

• «Звеличені працею й талантом»,  учасники в Херсоні та одна в 
Білозерці спілкувалися з відомими акторами, вихователем дитячого 
будинку сімейного типу, художнім керівником дитячого 
хореографічного колективу, заслуженим хліборобом. Докладніше див. 
тут: http://unalib.ks.ua/news_2014-03-19_001.htm?cal_m=3&cal_y=2014  
Більше про проект можна дізнатися на блозі науково-методичного 

відділу Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова 
http://metobuks.blogspot.com/p/blog-page_2235.html 

 
 
 

Протягом 2014 року ЮСП бібліотек Херсонщини стали активними 

учасниками всеукраїнських  та обласних соціологічних досліджень і конкурсів, 

обласних інтернет-проектів.  

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що бібліотекарям 

ЮСП бібліотек Херсонщини є над чим працювати щодо популяризації краєзнавчих 

знань серед молоді, використовуючи як традиційні, так і  новітні ІТ технології. 
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У ході обласного інтернет-проекту «Бібліовіночок Кобзарю», започаткованого бібліотекою до 200-річчя від дня 

народження Т.Г.Шевченка, у  соціальної мережі Facebok діяла однойменна група, що налічувала 69 учасників.  
Протягом року у групі акумулювалася інформація щодо інноваційних заходів для молоді, присвячених Тарасу Шевченку. 

Серед них було чимало різноманітних книжкових виставок, виставок-інсталяцій:  
- «Пам’яті великого Кобзаря» - виставка малюнків  до творів Т.Г.Шевченка в Токарівській сільській б-ці Білозерської 

ЦБС; 
- «Вічний, як народ…» - галерея портретів Тараса Григоровича Шевченка у різноманітних техніках у Білозерській районній 

бібліотеці, створена за допомогою мешканці сіл району та читачів сільських бібліотек;   
- до організації виставки–інсталяції «Тарас Григорович Шевченко – Великий Кобзар України» в Цюрупинській міській 

бібліотека №3  активно долучалися читачі незалежно від віку; 
- виставку однієї книги «Сторінками творів Тараса Шевченка», яка була організована у Великоолександрівській 

центральній районній бібліотеці, прикрасили ілюстрації вихованців місцевої  школи мистецтв; 
- незвичайну виставку вишиваних портретів Тараса Шевченка пропонувала читачам Каланчацька центральна районна 

бібліотека. Серед робіт майстринь району були і роботи і бібліотечних працівників. 
 

Проведення в бібліотеках заходів до ювілею Кобзаря сприяло об’єднанню зусиль бібліотекарів, працівників закладів 
культури й освіти, залученню представників  місцевих громад та творчих колективів: 

- арт-студія «Світоч української нації» у Будинку культури ім. 
Шевченка м. Скадовська, що об’єднала справжніх поціновувачів 
Кобзаревого мистецтва, стала спільним проектом центральної 
районної бібліотеки та відділу освіти молоді та спорту;  

- інсценізація містерії Тараса Шевченка «Великий льох» учасниками 
молодіжного краєзнавчого клубу «Боріон» у бібліотеці-філії 
№13(Херсонської ЦБС відбулася за участю ансамблю бандуристок 
Херсонського музичного училища; 

- Каховська районна бібліотека (КУ КРОБ) разом з професійним ліцеєм 
сфери послуг провели літературне свято,  яке об’єднало в собі  
літературне лото «Душа моя у Всесвіт проросте»  та флешмоб 
«Єднає Тарасове слово», а також створила інтернет-ресурс: «Мій 
Шевченко» http://shevhenko200.blogspot.com/p/blog-page_15.html 

 
Матеріали щодо проекту знайшли свої відображення також на сторінці блогу  науково-методичного відділу Херсонської 

обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова http://metobuks.blogspot.com/p/blog-page_5.html  
Підсумки проекту підвели на «Ярмарку інноваційних бібліотечних ідей» на IV обласному фестивалі молодіжного читання та 

права “Відкрий свою книгу». 
 
ІV обласний фестиваль молодіжного читання та права  «Відкрий свою книгу» відбувся у смт  В-Олександрівка 

Херсонської області. 
На традиційний фестивальний  «Ярмарок інноваційних бібліотечних ідей» приїхало 72 бібліотечних фахівця з Херсона та 10 

районів Херсонської області, загалом було представлено 48  міських та сільських бібліотек Херсонщини. 
З 13 бібліотечних проектів щодо просування читання у молодіжне середовище, поданих на розгляд оргкомітету, на ярмарку 

презентували 7 найкращих, які і отримали нагороди. 
 
Переможцем цьогорічного фестивального ярмарку став проект 

«Бібліотечне зазову»  КУ «Каховська районна об’єднана бібліотека» про 
використання креативних рекламних «штучок» для залучення молоді до 
бібліотеки та читання.  

 
Проекти «Молодий журналіст: школа медіа навичок» КЗ 

«Скадовська ЦБС» та  «Відчуй радість читання» Цюрупинської районної 
бібліотеки для дорослих отримали відповідно дипломи ІІ та ІІІ ступеня. 

Почесними грамотами відзначено: КЗ «Великоолександрівська 
РЦБС за проект «Книжковий батальйон «Великоолександрівський», КЗ 
"Нововоронцовська центральна районна бібліотека" за проект «Майбутнє 
парку – в наших руках» та Бериславську ЦБС  за проект «Вірус читання». 

Особливу нагороду від Головного управління юстиції в Херсонській області отримав проект «День права – Цінності 
покоління NEXT» КЗ «Білозерська районна бібліотека ім. Петра Григоренка». 
 

 Протягом 2014 року набувала більш широкого змісту діяльність Інтернет-центрів бібліотечних закладів 

Херсонщини, які пропонували молоді такі послуги: 

• подання заявки на вступ до вищого навчального закладу 
• загальноукраїнське незалежне оцінювання онлайн                           

• реєстрація дитини до дитячого садка 

• онлайн консультації психолога, юриста, лікаря в приміщенні бібліотеки  
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• перегляд фільмів онлайн 

• пошук медичних закладів та послуг 
• замовлення квитків онлайн  

• покупки в інтернет-магазинах 
• заявки на отримання візи онлайн.  

 
В арсеналі бібліотечних форм роботи з молоддю з’явились:  веб-

мандрівки, соціальні путівники,  віртуальні виставки з використанням 
різноманітних онлайн сервісів (Calameo, SlideShare та ін.), соціальні послуги 
через Інтернет,  онлайн спілкування,  тестування, ігри, квести, ігри з 
використанням QR-коду і т.ін. 
 Для підвищення кваліфікації та самоосвіти бібліотечних фахівців все 
ширше застосовуються  вебінари.  

 
Для популяризації діяльності обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова та юнацьких структурних підрозділів 

бібліотек Херсонської області у роботі з молодим користувачем протягом 2014 року все ширше використовувалася мережа сучасних 
інформаційних технологій: соціальні мережі (Однокласники, Вконтакте, Facebook, Friendfeed, Googl+, Pinterest), бібліотечні блоги, 
соціальних медіа-сервіси YouTube, Calameo, Slidesharе. В практику діяльності бібліотек поступово ввійшли сервіси Google Hangouts, 
Google Maps та різноманітні хмарні технології. 

 
 
 
 
 
 
 
 Матеріали на блозі книгозбірні «Методист OBU Херсон»  http://metobuks.blogspot.com/  присвячувались популяризації 

методичної діяльності бібліотеки, підвищенню кваліфікації бібліотечних фахівців, наданню методичної допомоги ЮСП бібліотек 
Херсонської області та обміну інноваційним бібліотечним досвідом у роботі з юнацтвом та молоддю.   

Публікації, подані на блозі, знайшли позитивний відгук серед бібліотечних фахівців як Херсонщини, так і інших регіонів 
України та зарубіжжя, а також у статті «Сучасні форми роботи в бібліотеках: інформація до словника успішного 

бібліотекаря» в журналі «Бібліотечна планета» (№2, №3 за 2014 рік). Протягом року на блозі було створено 5 нових сторінок 
«Бібліотечні клуби та об'єднання для молоді», «Віртуальний бібліодайджест»,  «Звіти»,  «Цікавий досвід бібліотек Херсонщини по 
роботі з молоддю», «Ярмарок інноваційних бібліотечних ідей») та розміщено 58  постів.  

 
У 2014 році розпочали діяльність бібліотечні онлайн сервіси в книгозбірнях області: 

- у Херсонській ЦБС використання ІТ дало поштовх для змін у традиційному довідково-бібліографічному обслуговуванні через 
створення віртуальних довідкових служб, орієнтованих на обслуговування віддалених користувачів та надання у відповіді на запити 
готової інформації як у вигляді посилань на наявні ресурси Інтернету, так і у вигляді бібліографічних списків й фактографічних 
даних. Інноваційна послуга «Віртуальний бібліограф» - онлайнова довідково-бібліографічна служба ЦБС, яка виконує разові 
запити користувачів. 

• Бібліотечний дім: блог бібліотеки-філії №6 Херсонської ЦБС 
http://bibliotekacbsbf6.blogspot.com/2015/01/blog-post.html 

• Библиотека на Богородицкой: блог бібліотеки-філії №13 Херсонської ЦБС http://youlib13.blogspot.com   
Бібліотекарі системи співпрацювали на сторінках Фейсбук у групі «Бібліотекарі Херсонщини» 

http://www.facebook.com/groups/128650610526667/?fref=ts, «Херсонська централізована бібліотечна система» - 
https://www.facebook.com/cls.ks.ua?fref=ts 

 

----    Голопристанська района бібліотека для дорослих продовжує розвивати власний сайт - http://gprystan-

crb.edukit.kherson.ua/news/, який був відзначений в конкурсі,  оголошеному  Херсонським обласним бібліотечним товариством. 
   Бібліотека представлена в соціальних мережах: 

• Фейсбук, https://www.facebook.com/shmagel.g.v  

• Вконтакті http://vk.com/id231053661  

• Однокласники http://ok.ru/goloprista .  
 

Корпоративний проект «Сільські бібліотеки Голопристанщини і Цюрупинщини» створений спільно 
Голопристанською районною бібліотекою і Цюрупинською районною бібліотекою для дорослих. Актуальність обраної тематики 
проекту полягає у необхідності популяризації роботи сільських книгозбірень засобами Інтернету.   

Проект має меті також популяризацію діяльності бібліотек серед місцевих громад -  http://gc-bibl.ks.sch.in.ua/ . 
У ньому взяли участь 30 сільських бібліотек Голопристанського району та 25 сільських та селищних бібліотек Цюрупинського 

району.  

Для більш оперативного інформування та реклами діяльності бібліотек 

частіше використовувались бібліотечні блоги, продовжували розвиватися і 
бібліотечні сайти, на яких активно розміщувалась інформація,  фото та відео 

матеріали про діяльність книгозбірень. 
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- Цюрупинська районна бібліотека для дорослих веде блог  «Цюрупинська районна бібліотека для дорослих» 
http://cyrbiblioteka.blogspot.com/ 
У соціальних мережах бібліотека представлена: 

• Вконтакті https://vk.com/cyrbiblioteka  

• Фейсбук https://www.facebook.com/CurupinskaRajonnaBibliotekaDlaDoroslih?fref=ts  
 
- КЗ «Нововоронцовська центральна районна бібліотека» має блог  http://biblionovoron.blogspot.com/  
 
- КУ КРОБ у 2014 році створила віртуальні веб – проекти: 

- «Мій Шевченко» - http://shevhenko200.blogspot.com/ 
- «Перлини Каховки» - http://shrivfa.blogspot.com/ 

 
- Новокаховська ЦБС веде власний сайт http://biblioteka.hol.es/uk/pro-nas  та блоги:       

- Міська Юнацька бібліотека  http://nkunbiblio.blogspot.com/ 
- Міська бібліотека № 2 http://biblio2nkah.blogspot.com/ 
- Корсунська сільська бібліотека http://korsunbibliot.blogspot.com/ 
- Тополівська сільська бібліотека http://topolbibliot.blogspot.com/ 
- Обривська сільська бібліотека http://osbf52.blogspot.com/ 

 
- у Бериславській ЦБС є блог Зміївської сільської бібліотеки - http://biblzmiy.blogspot.com/  
 
- у Нижньосірогозькій ЦБС блог веде КЗ «Нижньосірогозька центральна районна бібліотека» - http://biblioteka-
nserogozy.blogspot.com/ 
 
- у Скадовській ЦБС відсутність фінансування на комп’ютерізацію суттєво гальмує розвиток бібліотек у цьому напрямі. Великою 
перешкодою на шляху до створення єдиного інформаційного простору публічних бібліотек Скадовського району є відсутність 
доступу до Інтернет. Лише 2 міські та Красненська і Новомиколаївська сільські бібліотеки мають комп’ютери і у них створені пункти 
вільного доступу до Інтернет.  

На блозі центральної бібліотеки для дорослих «Скадовська ЦБС» -  http://biblioskad.blogspot.com/  з’явився розділ, у якому 
висвітлюється діяльність сільських бібліотек, і про що постійно інформуються сільські ради. 
 

6.3 Організація мережі юнацьких структурних підрозділів 
 

За звітний рік  мережа ЮСП бібліотек Херсонської області збереглася за винятком юнацьких груп у сільській місцевості. 
Кожного року кількість груп в бібліотеках трансформується у залежності від кількості населення молодого віку на селі. Зменшення 
кількості юнацьких груп у сільських філіях пояснюється зменшенням населення даної категорії у сільській місцевості.  

Загалом кількість груп, які існували в 2014 році, складає 403, що у порівнянні з минулим роком на 2 більше.  
Мають юнацькі групи також: обласна універсальної наукова бібліотека ім. О.Гончара та обласна дитяча бібліотека ім. 

Дніпрової чайки. 
На 01.01.2015 року мережа ЮСП бібліотек Херсонської області налічує 440 підрозділи, а саме: 1 обласна бібліотека, 4 

бібліотеки-філії (2 - Херсонська, 1 - Новокаховська, 1 - Генічеська ЦБС), 1 - юнацький відділ (Херсонська ЦБС), 10 юнацьких 
абонементів (1 - Херсонська, 1 - Новокаховська, 1 - Білозерська, 1 - Бериславська, 1 - Голопристанська, 1 - Каланчацька, 1 - 
Нижньосірогозька, 1 - Новотроїцька, 1 - Скадовська ЦБС, 1 - КУ КРОБ), 21 юнацька кафедра, 403 юнацька група. 

 Загальна кількість користувачів юнацького віку в області в порівнянні з минулим роком зменшилась на 2.34 тис. і склала 
101.42 тис. осіб за рахунок зменшення населення юнацького віку у сільській місцевості.     

Відбулися незначні зміни у кадровому складі бібліотечних фахівців ЮСП. У цілому штатний розклад працівників бібліотек, 
що працюють з молоддю, не змінився, відбувається поступове омолодження кадрів. 53% працюють на неповну ставку, трохи більше 
половини (57.5%) мають базову вищу освіту. Молоді спеціалісти продовжують навчання у фахових навчальних закладах.   

 
 

 
 
 

 
Загалом на 01.01.2015 року бібліотеки мали: комп’ютери - 460, мультимедійне обладнання - 199, копіювальна техніка – 

265, у  т.ч.  за  2014 рік придбано комп’ютерів - 6, копіювальної техніки – 5, мультимедійне обладнання – 4.  
 
До мережі Інтернет загалом підключено 344 комп’ютера  з них: 72 - Херсонська ЦБС, 29 - Новокаховська ЦБС, 12 – 

Бериславська, 27 - Білозерська, 18 - Великоолександрівська,10 - Голопристанська, 1 - Горностаївська, 15- Іванівська, 25 - 
Каланчацька, 28 - КУ КРОБ, 17 - Скадовська, 16 - Н-Сірогозька, 15 - Н-Воронцовська, 26 - Новотроїцька, 15 - Чаплинська ЦБС, 18 - 
Цюрупинська районна бібліотека для дорослих,  у т.ч. у 2014 році – 6 машин: 2 – Білозерська, 2 – Херсонська ЦБС,  2 – 
Цюрупинська районна бібліотека для дорослих. 

 
 

Покращання технічного оснащення бібліотек області сприяє більш 

широким запровадженням новітніх технологій у практику діяльності юнацьких 

структурних підрозділів. 
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ЦБС ПК 
Копіювально-множильна 

техніка 
Мультимедійне обладнання 

Херсонська 137 82 57 

Новокаховська 38 22 27 

Білозерська 41 37 45 

Бериславська 12 11 1 

Великолепетиська 2 1 - 

Великоолександрівська 19 9 3 

Великорогачицька 1 1 - 

Високопільська 1 1 - 

Генічеська 3 2 - 

Голопристанська 18 10 28 

Горностаївська 1 2 - 

Іванівська 16 2 1 

Каланчацька 25 7 5 

КУ КРОБ 29 20 20 

Нижньосірогозька 16 9 1 

Нововоронцовська 16 11  

Новотроїцька 29 7 7 

Скадовська 18 11 2 

Цюрупинська 19 11 4 

Чаплинська 19 10  

 
За 2014 рік були здійснені капітальні та поточні ремонти в ЮСП бібліотек Білозерської, Цюрупинської,  Чаплинської ЦБС. 
У Білозерській ЦБС: 

• завдяки зусиллям бібліотекарів із налагодження співпраці з місцевою владою, створення рад з числа депутатів  по підтримці 
бібліотек, незважаючи  на обмеження  фінансування, все ж за минулий рік  в бібліотеках проведені косметичні, а подекуди і 
капітальні ремонти. відбулася заміна на металопластикові вікна та двері у Центральній районній бібліотеці ім. 

П.Григоренка. 

• у Чорнобаївській сільській бібліотеці завдяки додатковому приміщенню збільшена площа бібліотеки, де проведений 
сучасний ремонт, зроблений зовнішній ремонт та постелена бруківка навколо бібліотеки. «Прагнення допомогти розвитку 
бібліотеки головою сільської Чорнобаївської ради Дударя І.М. створює великі перспективи», - говорять працівники бібліотеки.  

• проведений капітальний ремонт приміщення Токарівської сільської бібліотеки. Перейшла в нове приміщення Ш-

Балківська бібліотека. Проведений капітальний ремонт в Микільській бібліотеці. Змінила вигляд Петрівська 

бібліотека після проведеного ремонту. Близько 60 тис.грн. освоєно на заміну метало пластикових вікон у Велетенській 

бібліотеці.  
 

У Цюрупинській районній бібліотеці для дорослих здійснено капітальний ремонт приміщень Великокопанівської, 
Пролетарської сільських бібліотек. 

У Н-Каховській ЦБС  за рахунок благодійних коштів придбано 2 комп'ютерні столи в міську юнацьку бібліотеку 
У Чаплинській ЦБС   дякуючи турботі та зусиллям голови селищної ради Асканія-Нова Поліщук В.Н., начальника відділу 

культури і туризму райдержадміністрації Терлецькій І.І., директора КЗ «Чаплинської ЦБС» Жовнірчук А.Л. селищна бібліотека-філія 
переїхала в нове приміщення. Дякуючи благодійній допомозі громади села на ремонт зібрано – 7 тис. 885 грн. 
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Разом з тим, незважаючи на покращання матеріально-технічної бази бібліотек, головними проблемами  залишаються 

старіння будівель, відсутність коштів на їх ремонт, бібліотечне та технічне оснащення,  оновлення бібліотечних фондів, у т.ч. 
сучасною літературою для молоді. Більшість сільських бібліотекарів працюють з неповним робочим днем. 

Проблеми з опаленням існують здебільшого у бібліотечних закладах, які розміщені в типових приміщеннях сільських 
будинків культури, які мають велику площу, не опалюються і на опалення введені ліміти із використання електроенергії.   

Всі ці складові безперечно негативно впливають на рівень та якість роботи ЮСП бібліотек. 
 

   
 


