
6. Науково-дослідна та методична робота 

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

 
 
 
 
 
 

 
Семінар-практикум «Сучасна бібліотека в процесі європейської інтеграції» для працівників 

юнацьких структурних підрозділів бібліотек Херсонської області, бібліотекарів вищих та професійно-
технічних навчальних закладів Херсона був присвячений питанням інформаційної підтримки сучасними 
бібліотеками курсу України до Європи, завдяки поширенню європейських цінностей та гідному 
представленню своїх культурних надбань в європейське суспільство. 

 
 Бібліотечні фахівці з 17 районних, сільських 

бібліотек, центральної міської  бібліотеки ім. Лесі Українки та 
філій Херсонської ЦБС, працівники 10 бібліотек професійно-
технічних навчальних закладів, а також бібліотек херсонських 
вишів: трьох університетів, морської державної академії, а 
також гідрометеорологічного технікуму та політехнічного 
коледжу зібралися для здобуття нових знань,  спілкування й 
обміну досвідом.  

Програма семінару включала: 

 променад книгозбірнею «В Європу через бібліотеку» 

 онлайн-спілкування з бібліотеками України «Успішні історії пунктів європейської інформації» 
(Кіровоград – Миколаїв - Київ) 

 доповідь декана факультету менеджменту і бізнесу ВП «КНУКіМ» Шуляк С.О. 
«Європейський вектор модернізації процесу підготовки сучасних фахівців інформаційної 
справи» 

 повідомлення про досвід діяльності деяких сучасних європейських книгозбірень та бібліотек 
України від методиста Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.А. Лавреньова - 
Ольга Козаченко.  Детальніше за посиланням: http://metobuks.blogspot.com/2016/12/blog-
post_7.html 

 інтерактивну travel-гра «Бібліотур у Європу». Детальніше за посиланням: 
http://metobuks.blogspot.com/2016/12/travel.html 

 доповідь заступника директора Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.А. 
Лавреньова - Ігнатової Т.Ф. про успішні історії культурної дипломатії України в процесі 
євроінтеграції, створення власного культурного продукту 

 бібліотечну мозаїку досвіду «Йдемо в Європу, щоб бути Україною» від фахівців публічних, 
наукових бібліотек, а також бібліотек навчальних закладів, які зацікавили новими формами 
та технологіями в роботі, унікальними виданнями з своїх фондів та бібліотечними 
форматами проведення Дня Європи. 

 корисну інформацію про діяльністть про діяльність інформаційного центру ЄС при ХДУ в 
сприянні освіти та дослідженням з питань євроінтеграції від Анастасії Кулик, начальника 
відділу міжнародних зв´язків ХДУ. 

 
 
 
 

 

Система підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців ЮСП бібліотек 
Херсонської області у 2016 році завдяки залученню до співпраці спеціалістів вищої 
освіти та кваліфікованих фахівців бібліотек всіх систем і відомств розвивалася 
відповідно сучасним вимогам до професійної  компетенції  бібліотечних 
працівників   

 

Завдяки взаємодії фахівців Херсонської обласної бібліотеки для 
юнацтва ім. Б.А. Лавреньова та Української бібліотечної асоціації семінар-
практикум став платформою комунікації бібліотечних працівників 
Херсонщини з колегами по всій Україні. 

 



Детальніше  про семінар за посиланням: http://unalib.ks.ua/news_2016-
11_29_001.htm?cal_m=11&cal_y=2016 
 

Інформаційне забезпечення діяльності ЮСП бібліотек області здійснювалося завдяки 
черговому  11 випуску інформдайджесту «На замітку методисту», в якому представлені матеріали на 
допомогу діяльності бібліотек щодо ролі бібліотек в інформуванні громади стосовно європейської 
інтеграції України, а саме:  досвід бібліотек України щодо популяризації інформації про ЄС, цікаві 
бібліотечні проекти кращих європейських країн, а також цікава інноваційна ідея «Літературний дворик" 
як засіб просування інформації про країни Європи.  

 
Методичне забезпечення діяльності ЮСП бібліотек області з питань обслуговування 

молоді, а також процесу планування та звітності здійснювалося за допомогою інформаційних листів 
щодо:  

 участі у обласному інтернет-проекті «Навколо портрета Каменяра» 

 проведення Тижня молодіжної книги 

 участі у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Молодіжна бібліотека: популярність, 
репутація, бренд» 

 участі у Всеукраїнському анкетуванні ««Михайло Грушевський – український історик європейського 
значення»  

 участі в обласному соціологічному опитуванні молоді віком від 15 до 35 років: «Українська книга в 
житті молоді»   

 звітності за 2016 та планування діяльності ЮСП бібліотек області на 2017 рік 
 

 Протягом року фахівці бібліотек різних систем та відомств могли отримати консультативну та 
практичну допомогу з питань інноваційних підходів щодо бібліотечного обслуговування юнацтва та 
молоді та використання новітніх ІТ технологій в бібліотечній діяльності та просування діяльності 
бібліотек в соціальних медіа завдяки діяльності на базі науково-методичного відділу консультативного 
пункту «Секрети бібліотечної майстерності». 

 
 
 

 
 
 
 
КЗ «Чаплинська ЦБС» 

 семінари-практикуми «Роль бібліотек у системі національно–патріотичного виховання»,  
«Виховання любові до рідного краю, його історії, поваги до видатних діячів, народних традицій 
свого краю, любові до рідної природи», «Сучасні форми роботи бібліотек з право освітньої 
тематики»  

 індивідуальні практикуми для новопризначених працівників за темами: «Сучасні тенденції 
бібліотечного обслуговування, застосування нових інформаційних технологій», «Професійна 
етика, психологічні особливості користувачів юнацького віку», «Кроки до читацької 
прихильності», «Партнерські відносини бібліотек з органами місцевої влади», «Соціологічні 
дослідження в сільських бібліотеках – філіях» 

 методичні середи на яких розглядалися питання методичної допомоги щодо підготовки та 
участі в обласних акціях, конкурсах, фестивалях, соціологічних  дослідженнях. 

 
КУ «Каховська районна об'єднана бібліотека ім. М. Братана» 

 семінари «Книга і національно-патріотичне виховання дітей та  юнацтва», «Вебінари як 
складова сучасної  інформаційної  діяльності», «Канікули з книгою», «Сімейне виховання у 
бібліотеці», «Успішне планування, як фактор ефективної діяльностї бібліотеки» з використанням 
інтерактивних форм навчання 

Система безперервної бібліотечної освіти бібліотекарів Херсонщини, що 
працюють з юнацтвом та молоддю протягом 2016 року, завдяки впровадження 
сучасних інноваційних інтерактивних форм навчання, сприяла професійній 
самореалізації та створенню успішних бібліотечних історій.             
 

 



 практикуми   для фахівців сільських бібліотек: «Ведення бібліотечного блогу», «Від 
традиційної  виставки до віртуальних форм популяризації друкованих видань», «Сервіс веб 2.0 
Саlameo Flipsnack», «Техніка скрайбінгу»   

 творчі  лабораторії  «Ефективне  просування  бібліотеки   в соціальних мережах», Присутнє 
професійне спілкування працівників бібліотек, де вони обмінюються досвідом роботи, працюють 
в командах, говорять про проблеми та шляхи їх вирішення. 
 

КЗ «Скадовська ЦБС» 

 методичний день «Технологічні аспекти обслуговування користувачів»   

 практикум «Бібліотечні інновації у роботі з юнацтвом та молоддю»  

 семінар «Бібліотечна діяльність: оновлення та трансформація»  
 

Бібліотеки Олешківського району 

 флеш-семінар «Патріот. Громадянин. Читач: героїко-патріотичне виховання як фактор 
консолідації українського суспільства» 

 година професійного спілкування «Бібліотечна статистика. Облікові форми роботи 
бібліотеки» 

 палітра бібліотечного досвіду  «Пошукова діяльність як метод активації пізнавальної 
творчості читачів» 

 заняття «Бібліокласу» за темами:  
- користування електронною поштою 
- пошук інформації в мережі Інтернет 
- візуальне оформлення бібліотеки 
- бібліотечні ресурси 
- індивідуальна робота з читачами 

 
КЗ «Великоолександрівська  РЦБС» 

Методичним бібліоекспресом від станції «Бібліоаматор» до станції «Бібліопрофі»  
подорожували влітку  працівники бібліотек Великоолександрівського району.  Мета подорожі – 
покращення  якості ланцюжка:  бібліотечний працівник – інформація – читач. Навчання проводились 
для груп по 3-5 працівника за темами:  «Бібліотечні довідки та консультації»,  «Бібліотечні уроки, 
керівництво читанням – сучасний погляд», «Довідково – бібліографічний апарат бібліотеки: вчора, 
сьогодні, завтра», «Індивідуальне та групове інформування – видозмінене та необхідне» у формі  
індивідуальних консультацій  в режимі «питання – відповідь», методичних  консультацій щодо 
підготовки матеріалів для участі в  різноманітних бібліотечних заходах.  

 
Херсонська ЦБС  

 тренінг «Що треба та не треба робити в Facebook». За участі представника ГО «Центр 
сприяння інформаційним технологіям» Владислава Гладкого  

 індивідуальні методичні консультації за темами: методика проведення бібліографічних 
квестів, веб-огляди, медіа-уроки і флеш-анімації, інновації у створенні та просуванні 
рекомендаційних бібліографічних ресурсів  професійні сайти для самоосвіти тощо.  

 цикли занять для кращого орієнтування бібліотекарів у сфері ІТ: 
- Microsoft Office Publisher — настільна видавнича система, розрахована на випуск 

різноманітних публікацій: візиток, оголошень, брошур та ін. 
- Використання сервісів Thinglink, Slideshare, AuthorStream, PhotoSnack для створення 

віртуальних книжкових виставок.  
- Використання програми CyberLink PowerDirector для редагування цифрового відео по 

створенню фільмів і демонстрацій слайдів, які можна записати на диск чи завантажити на 
сервери в Інтернет.  

 тренінг «Соціальні медіа» проведено за участі журналіста Івана Антипенка з метою 
визначення 7 переваг використання  соціальних медіа та алгоритму роботи в них.  



 У звітному році організаційно - методичним відділом  впроваджена у роботу сучасна форма 
віртуального професійного спілкування в режимі реального часу - skype-конференція, яка стала 
складовою підготовки до проведення Конгресу волонтерів.  

Участь бібліотечних фахівців Херсонської ЦБС у низці  Всеукраїнських заходів з підвищення 
кваліфікації сприяли досягненню певних результатів: з одного боку, підвищення професійної 
кваліфікації бібліотечних працівників, а з іншого – налагодження ефективної співпраці з партнерами 
задля досягнення певних позитивних результатів: 

 Перший міжнародний Форум молодих бібліотекарів (організований Молодіжною секцією 
Української бібліотечної асоціації), 

 Всеукраїнський Форум «Арабатська стрілка блогерів» 

 ІV Всеукраїнська літня школа адвокації для бібліотекарів «Нова хвиля» 

 навчання у Тренінговому центрі УБА( м. Київ) у рамках Проекту «Все про Європу: читай, слухай, 
дізнавайся в Пунктах ЄІ в бібліотеках». 

 VII Львівський міжнародний бібліотечний форум «Модерна бібліотек@ в мінливому світі» 
(участь у майстер-класі «Масові онлайн-курси» та студії «Модерній бібліотеці – модерного 
фахівця») 

 
6.2 Науково-дослідна робота та поширення нововведень 
 
 
 
 

 
 
Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім.Б.Лавреньова протягом квітня-липня 2016 року 

взяла участь у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Молодіжна бібліотека: 
популярність, репутація, бренд» та долучила до нього бібліотеку-філію №13 для юнацтва та 
дітей ім.Б.Грінченка та бібліотеку-філію №23 для юнацтва ім.І.Багряного Херсонської ЦБС.  

Результати дослідження показали достатньо високий рівень популярності юнацької бібліотеки 
серед молоді. 

Хочеться зазначити, якщо вся робота бібліотеки спрямована на створення позитивного 
бібліотечного іміджу, тоді вона стає тим брендом, який займає особливу нішу в в молодіжному 
середовищі, культурному житті регіону та інформаційному просторі України. 

 
До 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського протягом серпня-жовтня 2016 року в 

юнацьких структурних підрозділах бібліотек Херсонської області відбулося Всеукраїнське 
анкетування «Михайло Грушевський – український історик європейського значення», 
ініційоване Державною бібліотекою України для юнацтва. В опитуванні взяли участь мешканці 9 
районів Херсонської області та міста Херсон. Кількість опитаних респондентів – 783.  

Результати опитування показали достатню обізнаність молоді щодо біографії М.Грушевського, 
чому сприяли навчальні заклади та бібліотеки. 

Молоді люди вважають Михайла Грушевського патріотом та впевнені, що такі люди потрібні 
зараз Україні. Їх допомогу державі опитані вбачають в: патріотизмі, відновленні історичних пам´яток, 
встановленні миру в Україні, покращанні становища країни, стабілізації економічного стану, вирішенні 
політичного питання.  

 
З метою визначення у молоді пріоритетів серед сучасних українських письменників, рівня 

популярності сучасної української книги, дослідження мотивів, які спонукають молодь читати, а також 
формування списка книг якими потрібно доукомплектувати бібліотечні фонди протягом квітня-вересня 
2016 року в юнацьких структурних підрозділах бібліотек Херсонської області відбулось анкетування 
«Українська книга в житті молоді».  

В ході дослідження взяли участь бібліотеки: Білозерського, Високопільського, 
Голопристанського, Іванівського, Каланчацького, Каховського, Новокаховського, 
Олешківського, Чаплинського районів та міста Херсон. В режимі онлайн за допомогою сервісу 

Протягом 2016 року ЮСП бібліотек Херсонщини стали учасниками 
всеукраїнських  та регіональних соціологічних досліджень, 
анкетувань, акцій та веб-проектів 

 



Google forms на запитання анкети відповіли 78 респондентів. Загалом в дослідженні взяли участь 1374 
молодих людей. 

Результатом опитування стало формування списку по доукомплектуванню фондів бібліотек 
сучасною українською літературою, найбільш популярною у молоді. 

 
 
 
 
 

. 

 

 
Впродовж лютого - жовтня 2016 року Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.А. 

Лавреньова за підтримки управління культури та управління освіти і науки облдержадміністрації 
провела обласну  патріотичну акцію «Герої ХХІ століття». 

Стартувала акція 17 лютого 2016 року в актовій залі Херсонського музичного училища відбувся 
урочистим заходом «Херсонщини мужні сини» на вшанування героїв-земляків, полеглих у зоні АТО. 

Акція сколихнула на Херсонщині  хвилю патріотичних почуттів, вдячності та поваги до земляків, 
які захищали і захищають незалежність України на Сході. В ній взяли участь 54 бібліотеки і 38 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів області, які провели понад 500 масових 
заходів для молоді. Учасники акції подали на розгляд оргкомітету близько 100 творчих робіт у різних 
жанрах, присвячених воїнам-землякам. 

 
 З ними можна було познайомитись перед початком 

урочистостей на мультимедійній виставці, розгорнутій у холі.  
Урочисте відзначення найактивніших бібліотек-учасників 

акції і волонтерських команд відбувалося в КЗ «Палац молоді і 
студентів» Херсонської обласної ради. Окрім почесних грамот, 
дипломів та подяк 10 найактивніших бібліотек отримали 
бібліотечки та цінні подарунки (планшети). 

 

У зв’язку із  Указом Президента України (№687/2015 від 8 грудня 2015 року) «Про вшанування 
пам'яті Івана Франка» протягом року продовжувався інтернет-проект «Навколо портрета 
Каменяра», започаткований бібліотекою у 2016 році  до 160-річчя від дня його народження із 
залученням платформи Facebook.  

Традиційно створена спільнота у соціальній мережі Facebook «Навколо портрета Каменяра» 
акумулювала інформацію щодо проведених масових заходів для молоді в ЮСП бібліотек області, 
створення виставок-інсталяцій, відео-роликів, презентацій і т.і. 
Серед найкращих: 

 літературно-поетичний вечір «Апостол духу і праці» (Херсонська ЦБС , бібліотека-філія №13) 

 поетично-музична композиція «Тричі мені являлася любов…» (Херсонська ЦБС , бібліотека-
філія №13) 

 літературне свято «Безсмертна спадщина Івана Франка" ( Голопристанська районна бібліотека) 

 книжкова виставка-портрет «Вічний революціонер: дух, що тіло рве до бою»  та одне із 
засідань мультимедійного клубу для молоді «Кіно і книга: Відпочиваємо разом» було присвячене 
ліричній історії кохання «Украдене щастя» (Центральна районна бібліотека  КУ 
«Великоолександрівської РЦБС»)  

 книжкова виставка–портрет «Сьогодні, мов зоря, він сяє в 
Україні» (Білокриницька сільська бібліотека В-
Олександрівської ЦБС) 

 літературно-мистецька година «Окрай шляху народів стоїть 
та криниця глибокая» (Чкалівська сільська бібліотека 
бібліотека В-Олександрівської ЦБС) 

 виставка - інсталяція однієї книги "Стоголосе звучання 

Протягом року бібліотеки активно залучали молодь до участі у обласних 
заходах, що сприяли патріотичному вихованню молодих людей, здатних 
захищати і розбудовувати нову Україну, формуванню активної життєвої позиції і 
громадянської свідомості 



Каменярів", на якій розміщені книга І.Франка "Каменярі" і роздрукований його вірш різними 
мовами світу привертала увагу молоді протягом року в  КЗ «Іванівська районна бібліотека»   

 Франкове слово звучало в поезії та у прозі, мелодійно дзвеніло у пісні протягом літературно – 
музичного вечора «Я син народу, що вгору йде», проведеного у КЗ «Нижньосірогозька 
центральна районна бібліотека» 

 За допомогою програми Google Планета Земля молоді користувачі  бібліотек Херсонщини 
мандрували протягом  веб-екскурсій «Шляхами Івана Франка у Львові» 

 У межах Тижня молодіжної книги бібліотекарі Скадовської центральної районної бібліотеки 
пропонували молоді взяти активну участь у відеочитаннях улюбленної поезії Каменяря, 
завантажити відео на Youtube.com та поділитися ним у бібліотечній спільноті соціальної мережі 
Facebook. Переможців чекав квиток на 3D сеанс чудової екранізації. 
Матеріали, щодо проекту знайшли відображення на одноіменній сторінці блогу науково-

методичного відділу Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.А. Лавреньова 
«МетодистOBUХерсон» http://metobuks.blogspot.com/p/blog-page_81.html 
 

 
 
 

 
 
 

У 2016 році методисти Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.А. Лавреньова з метою 
обміну досвідом роботи та завдяки активному використанню програми Skype в своїй діяльності, 
продовжили онлайн спілкування з колегами бібліотек України, що працюють  з юнацтвом та молоддю. 

На онлайн спілкуванні з колегами Центральної бібліотеки 
ім. М.Л. Кропивницького та бібліотек –філій ЦБС для дорослих м. 
Миколаєва завідувач науково-методичного відділу Херсонської 
обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.А. Лавреньова – 
Тарадименко І.І. у своєму виступі «Обласний фестиваль 
молодіжного читання та права «Відкрий свою книгу»: молодіжні 
та професійно-бібліотечні території» познайомила учасників 
зустрічі з історією створення та комплексом різноманітних 
інноваційних заходів для молоді та бібліотечних фахівців в 
межах фесту.   

 
Участь у онлайн зустрічі з колегами Харківської обласної бібліотеки для юнацтва. у межах 

«Ланцюжка єднання бібліотек», який започаткували харківські колеги, надала можливість 
познайомитись з досвідом щодо проведення цією бібліотекою ярмарку місцевих вишів та участі у 
наукових пікніках. Харківські колеги в свою чергу дізналися про досвід проведення обласного 
фестивалю молодіжного читання та права «Відкрий свою книгу».  

 

 

.  

VІ обласний фестиваль молодіжного читання та права  «Відкрий 
свою книгу» відбувся у смт. Чаплинка Херсонської області 

Цього року на фестиваль «Відкрий свою книгу» завітали письменники і учнівська молодь з 
Херсона та Чаплинки, фахівці з бібліотек обласного центру та дванадцяти районів Херсонщини.  

90 бібліотечних працівників із 40 бібліотек області завітали на традиційний фестивальний 
«Ярмарок інноваційних бібліотечних ідей». Цього року до оргкомітету фестивалю надійшло 16 проектів 

Протягом 2016 року Херсонська обласна бібліотека для юнацтва 
імені Б.А. Лавреньова стала учасником міжрегіональних бібліотечних 
заходів по обміну досвідом по роботі з юнацтвом та молоддю між 
бібліотечними фахівцями бібліотек України.. 
 

Онлайн спілкування надають можливість розширення професійного погляду 
щодо інноваційних інтерактивних форм роботи з молоддю та формування певного 
професійного інструментарію щодо методичної діяльності 



щодо популяризації читання та правових знань серед юнацтва та молоді. Сім найкращих були 
презентовані на ярмарку.  

 
Найбільш яскравими видалися презентації: «Тандем з 

книгою: бібліотека + молодь» Херсонської ЦБС, «Україна понад 
усе!» комунального закладу «Чаплинська централізована 
бібліотечна система» та «Поділись любов´ю до України» 
Каланчацької ЦБС. Вони і стали цьогорічними дипломантами.   

Окрему нагороду від Головного територіального 
управління юстиції в Херсонській області отримав проект 
«Кожен має право на життя» центральної бібліотеки 
комунальної установи «Великоолександрівська РЦБС». 

 
Протягом 2016 року розширився асортимент послуг інтернет-центрів бібліотек області, у т.ч. 

для юнацтва та молоді 
Разом  з  традиційними, бібліотеки Херсонщини мають можливість  надавати  сервісні  

послуги:  

 користування послугами  Інтернет,  

 пошук  інформації та  запис  на  електронний  носій 

 сканування окремих частин документів 

 інтерактивні конференції 

  доступ до соціальних мереж та спілкування користувачів у соціальних мережах 

  виконання складних довідок  

 надання доступу до баз даних повнотекстових електронних інформаційних видань 

 доступ до публічної інформації,  електронного урядування та адміністративних послуг:  

 для учасників АТО перелік пільг для них та членів їх сім'ї 

 для внутрішньо переміщених осіб допомога в оформленні електронної перепустки до зони 
АТО  

 електронний пошук роботи 

 електронні платежі      

 сервіс електроних квитків.   

 електрона освіта (реєстрація осіб для проходження зовнішнього оцінювання, за допомогою 
ресурсу «Електронний вступ») 

 

 
 
 
 
 
 

Матеріали блогу Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова «Методист OBU 
Херсон»  http://metobuks.blogspot.com/ присвячувались популяризації методичної діяльності 
книгозбірні, поширенню інноваційних форм роботи та обміну досвідом щодо діяльності юнацьких 
структурних підрозділів бібліотек Херсонської області по роботі з юнацтвом та молоддю.  
Контент блогу працює на підтримку іміджу науково-методичного відділу як сучасного методичного 
центру для юнацьких структурних підрозділів бібліотек Херсонської області. Протягом року на блозі 
було розміщено 47  постів.  

У 2016 році в книгозбірнях області продовжували діяльність та започатковано нові бібліотечні 
онлайн сервіси.  

Інформація щодо діяльності бібліотек по обслуговуванню юнацтва та молоді, професійного 

розвитку знайшла свою нішу на платформах професійних блогів та соціальних мереж. .                                                
Завдяки такій формі реклами, бібліотеки стають відомими не тільки в своєму регіоні, а далеко за її 
межами. 

Для підвищення іміджу та більш оперативного інформування про різні 
бібліотечні події та програми, обміну досвідом все активніше 
використовувались бібліотечні блоги, продовжували розвиватися і бібліотечні 
сайти, на яких розміщувалась інформація,  фото та відео матеріали про 
діяльність книгозбірень. 

 



 
У Херсонській ЦБС протягом минулого року започатковано: 

  віртуальний проект під назвою «Сторінка Лесі Українки» - http://cls.ks.ua/chitacham/storinka-
lesi-ukra%D1%97nki  Ресурс Центральної міської бібліотеки ім. Лесі Українки дає змогу формувати 
інформаційні джерела та сприяти поступовому перетворенню бібліотеки на дослідницький центр зі 
збирання, вивчення та популяризації документів, що розкривають творчість особи, ім’я якої присвоєно 
закладу.  

  використання сервісу Calameo для створення рекомендаційних бібліографічних списків з 
метою надання користувачам оперативного та зручного доступу до інформаційних продуктів бібліотеки, 
формування нової читацької аудиторії, формування позитивного іміджу бібліотеки. Деякі з них 
представлені на сайті у розділі «Інформаційно-бібліографічні видання»  

http://cls.ks.ua/chitacham/informacijni-vidannya-ibv :  
- «Іван Абрамович Ганнібал – будівничий Херсона» 
- «Пізнаємо Україну разом» до Міжнародного дня пам’ятників та історичних місць 
- «Україна: етнокультурна мозаїка» до Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім’я діалогу та 

розвитку.  
До Всеукраїнського дня бібліотек проведено загальносистемний конкурс на кращий 

рекомендаційний бібліографічний список за допомогою сервісу Calameo  - «Бібліо-креатив «CALAMEO - 
2016». 

 
6.3 Організація мережі юнацьких структурних підрозділів 
 

За звітний рік  у мережі ЮСП бібліотек Херсонської області відбулися деякі зміни: в 
Голопристанській районній бібліотеці у зв’язку з оптимізацією бібліотечної галузі району, 
зменшилася кількість юнацьких структурних підрозділів, а саме: юнацький абонемент замінено на 
кафедру по обслуговуванню юнацтва. Кожного року кількість груп в бібліотеках області 
трансформується у залежності від кількості населення молоді на селі.   Загалом кількість груп по 
бібліотекам Херсонської області складає 400, що у порівнянні з 2015 роком на 3 менше.  

В КЗ "Нижньосірогозька центральна районна бібліотека" зменшилась кількість юнацьких груп  
тому, що через відсутність бібліотечних кадрів не працювали 2 бібліотеки-філії на селі, а саме: 
Змаганська та Анатоліївська. 

На 01.01.2016 року мережа ЮСП бібліотек Херсонської області налічує 437 підрозділи, а саме: 1 
обласна бібліотека, 4 бібліотеки-філії (2 - Херсонська, 1 - Новокаховська, 1 - Генічеська ЦБС), 1 - 
юнацький відділ (Херсонська ЦБС), 9 юнацьких абонементів (1 - Херсонська, 1 - Новокаховська, 1 - 
Білозерська, 1 - Бериславська, 1 - Каланчацька, 1 - Нижньосірогозька, 1 - Новотроїцька, 1 - Скадовська 
ЦБС, 1 - КУ КРОБ), 22 юнацька кафедра, 400 юнацьких груп. 

У зв’язку з оптимізацією бібліотечної структури та демографічною ситуацією, нажаль, кількість 
користувачів юнацького віку суттєво зменшилася. У порівнянні з 2016 роком на 1.11 тис.  

Відбулися значні зміни у кадровому складі бібліотечних фахівців ЮСП, у т.ч. працівників бібліотек, 
що працюють з юнацтвом та молоддю, відбувається значне омолодження кадрів на місцях. Але існує 
певна кадрова проблема - 51.5% працюють на неповну ставку, і значна більшість - в сільських 
бібліотеках. І саме це є однією з важливих  причин незадовільного рівня та якості діяльності 
книгозбірень у певних громадах. В КЗ "Нижньосірогозька центральна районна бібліотека" через 
відсутність бібліотечних кадрів не працювали 2 бібліотеки-філії на селі, а саме: Змаганська та 
Анатоліївська. 

Більше половини (59%) мають базову вищу освіту. Молоді спеціалісти продовжують навчання у 
фахових навчальних закладах.   

 
КЗ «Чаплинська ЦБС» 
 

З січня 2017 року в районі відбуватиметься процес переведення закладів в об’єднані 
територіальні громади (Асканійська ОТГ, Чаплинська ОТГ, Хрестівська ОТГ, Присиваська ОТГ). 
Комунальний заклад «Чаплинська ЦБС» передаватиметься на Чаплинську ОТГ.  В  Чаплинську ОТГ до 
ЦБС увійдуть 7 сільських бібліотек - бібліотеки-філії с.Першокостянтинівка, с.Червона Поляна, с. 

http://cls.ks.ua/chitacham/storinka-lesi-ukra%D1%97nki
http://cls.ks.ua/chitacham/storinka-lesi-ukra%D1%97nki
http://cls.ks.ua/chitacham/informacijni-vidannya-ibv


Кучерявоволодимирівка, с. Скадовка, с. Балтазарівка, с.Магдалинівка, с. Морозівка, центральна 
районна та дитяча бібліотеки.  

На 1.01.2017 року офіційних рішень не винесено. Всіх працівників КЗ «Чаплинська ЦБС» 
попереджено про можливе вивільнення рішенням XXII сесії VII скликання Чаплинської районної ради 
№170 від 21.10.2016 року «Про реорганізацію та передачу комунального закладу Чаплинської районної 
ради «Чаплинська централізована бібліотечна система» із спільної власності територіальних громад 
Чаплинського району в комунальну власність Чаплинської селищної об’єднаної територіальної громади.  

 
 

 
 
 

Загалом на 01.01.2017 року бібліотеки мали: комп’ютери – 509, мультимедійне обладнання - 203, 
копіювальна техніка – 297. 
До мережі Інтернет загалом підключено 378 комп’ютера  з них: 94 - Херсонська ЦБС, 29 - Новокаховська 
ЦБС, 12 – Бериславська, 27 - Білозерська, 6 - Великолепетиська ЦБС, 18 - Великоолександрівська, 5 - 
Комунальний заклад «Верхньорогачицька РЦБС», 10 - Голопристанська, 1 - Горностаївська, 15 - 
Іванівська, 25 - Каланчацька, 28 - КУ КРОБ, 18 - Скадовська, 16 - Н-Сірогозька, 15 - Н-Воронцовська, 26 - 

Новотроїцька, 15 - Чаплинська ЦБС, 18 - Олешківська районна бібліотека для дорослих.   
 
КЗ «Нововоронцовська ЦРБ»   

За рахунок коштів районного бюджету було проведено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі 
в читальному залі Центральної районної бібліотеки,   придбано кольоровий принтер.  

За рахунок коштів місцевого бюджету здійснено поточний ремонт  у приміщенні 
Нововоскресенської сільської бібліотеки (заміна вікон на енергозберігаючі, придбання опалювального 
котла). 

За рахунок коштів місцевих сільських бюджетів: 
– придбали принтер для Осокорівської сільської бібліотеки №1 
– придбали  меблі для Осокорівської сільської клубу-бібліотеки 
– замінили  вікна на енергозберігаючі в Дудчанській сільській бібліотеці 
 
Великолепетиська ЦБС 

Завдяки активу центральної районної бібліотеки ім. О. М. Семашка  вдалось  залучити кошти 
районного бюджету для оновлення бібліотечного фонду сучасною літературою та впровадження 
сучасних інноваційниї послуг.  Придбано ноутбук для доступу користувачів бібліотеки до Всесвітньої 
мережі Інтернет.    

Протягом 2016 року виділено кошти для придбання комп’ютерної техніки для Рубанівської, 
Малолепетиської №1 сільських бібліотек.  
Великолепетиською районною радою було виділено кошти на часткову заміну вікон у ЦРБ та РДБ.. 
 
 КЗ «Чаплинська ЦБС» 
 У 2016 році Шевченківська сільська бібліотека переведена в нове приміщення (будинок 
культури) – на ремонт витрачено 18 тисяч гривень за рахунок сільської ради. Долинській сільській 
бібліотеці за сприянням сільської ради вдалося залучити кошти на поточний ремонт та придбання 
меблів.  

В нове приміщення (будинок культури) переведена Преображенська сільська бібліотека. За 
рахунок сільських рад зроблено поточні ремонти в  Преображенській та  Іванівській сільських 
бібліотеках. Власними силами зроблені косметичні ремонти в Скадовській, Магдалинівській, 
Питомницькій сільських бібліотеках. 
 
КЗ «Скадовська ЦБС» 

У 2016 році Благодатненській сільській бібліотеці було придбано комп’ютер та підключено до 
мережі Інтернет, що значно розширило перелік послуг бібліотеки та значно покращити їх якість. 
Бібліотека отримала також кошти на капітальний ремонт. 

Поступове впровадження новітніх технологій у практику діяльності 
юнацьких структурних підрозділів відбувалось завдяки сучасному технічному 
оснащенню бібліотек області. 

 



Та, нажаль, у більшості бібліотечних закладів Херсонщини слабка матеріально-технічна база 
залишається проблемою. Більшість книгозбірень знаходяться у  приміщеннях, які потребують ремонту, 
оновлення обладнання, забезпечення комп’ютерною та мультимедійною технікою. В більшості 
бібліотек, що знаходяться в сільській місцевості, немає вільного доступу до всесвітньої мережі 
Інтернет. 

Недофінансування призвело до негативних наслідків щодо поповнення бібліотечних фондів 
сучасною літературою. Репертуар періодичних видань надзвичайно обмежений. Для здійснення 
повноцінного забезпечення необхідною інформацією та книгою мешканців сіл необхідне вдосконалення 
наявних бібліотечних ресурсів.  

 
 


