
План роботи  

Харківського обласного відділення (філія) ВГО «Українська бібліотечна асоціаціація 

на 2016 рік 

 

 

№ Назва заходу Очікуваний 

результат 

Вплив Індикатор Термін 

проведення 

Відповідальні Ресурси 

СН 1. Розвиток відкритого інформаційного суспільства.  

Удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування 

1. Ініціювати розгляд у 

відповідних органах і уста-

новах та брати участь в 

обговоренні регла-

ментуючих документів, що 

стосуються інформаційно-

бібліотечної сфери  

Розроблені та подані 

до відповідних 

органів і установ 

проекти та пропо-

зиції регламе-

нтуючих документів, 

що стосуються 

інформаційно-

бібліотечної сфери 

Врегулювання 

діяльності  

української 

бібліотечно-

інформаційної 

галузі у відпо-

відності з 

міжнародними 

галузевими 

стандартами   

2 розроблених і 

поданих 

документи 

 

Кількість 

документів, 

винесених на 

обговорення 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА 

ХОВ УБА, 

ХДНБ ім. В.Г. 

Короленка 

2. Партнерство з Програмою 

«Бібліоміст» 

      

2.1. Забезпечити реалізацію 

проектів у партнерстві з 

Програмою «Бібліоміст». 

Успішна реалізація 

проектів. 

 

Якісні зміни в 

бібліотечних 

мережах. 

Розвиток нових 

бібліотечно-

інформаційних 

послуг, 

поінформова-

ність громади 

про нові 

бібліотечні 

послуги. 

Реалізація 4-х 

спільних проектів 

 

 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА 

ХОВ УБА, 

Програма 

«Бібліоміст» 



Зростання 

кількості членів 

СН 2. Розвиток системи професійної підготовки та післядипломної освіти в Україні.  

Сприяння кадровому забезпеченню галузі 

З Організаці та проведення 

методичних заходів 

      

3.1 Проведення:  
– Четвертої всеукраїнської 

школи бібліотечного 

журналіста; 

– Другої регіональної 
школи бібліотечного 

журналіста (для бібліотек 

Сходу України) 

Підвищення 

кваліфікації 

бібліотечних 

працівників 

Створення 

системного 

навчального 

середовища для 

безперервної 

освіти 

бібліотекарів 

Кількість 

бібліотечних 

працівників, що 

пройшли 

підвищення 

кваліфікації 

 

 

м. Харків, 

квітень 
 
м. Харків, 

листопад 

ХДНБ ім. В.Г. 

Короленка 

Міністерство 

культури 

України 

3.2 Прведення циклу занять за 

дистанційним курсом 
«Електронна бібліографія» 

(заняття на тему «Сутність та 

специфіка електронної 

бібліографії»; «Структура 

бібліографічної діяльності в 

електронному середовищі»; 

«Класифікація електронних 

бібліографічних електронних 

ресурсів (БЕР)»; «Аналітико-

синтетична обробка ресурсів 

локального та віддаленого 

доступу» тощо 

Підвищення 

кваліфікації 

бібліотечних 

працівників 

Створення 

системного 

навчального 

середовища для 

безперервної 

освіти 

бібліотекарів 

Кількість 

бібліотечних 

працівників, що 

пройшли 

підвищення 

кваліфікації 

м. Харків 

І-ІІ кв. 
ХДНБ ім. В.Г. 

Короленка 

 

3.3 Проведення науково-практи-

чного семінару «Робота з 

документними пам’ятками у 

науковій бібліотеці: органі-

зація, описання та 

використання колекцій та 

зібрань» 

Підвищення 

кваліфікації 

бібліотечних 

працівників 

Так само Кількість 

бібліотечних 

працівників, що 

пройшли 

підвищення 

кваліфікації 

Травень ХДНБ ім. В.Г. 

Короленка 

 



3.4 Науково-практичний семінар 

«Бібліотека у контексті 

сучасного історичного 

бібліотекознавства»: до 145-

річчя від дня народження 

Л. Б. Хавкіної 

Так само Так само Так само Травень ХДНБ ім. В.Г. 

Короленка 

 

4. Виступити організаторами, 

співорганізаторами міжна-

родних, всеукраїнських, 

галузевих конференцій, 

семінарів, тренінгів, розпо-

всюджувати прогресивний 

досвід інформаційно-

бібліотечної діяльності 

      

4.1. XIX Міжнародна науково –

практ. конф. «Короленківські 

читання 2016»на тему 

«Бібліотеки, архіви, музеї: 

інтеграція до світового 

наукового та історико-

культурного простору»  

Забезпечення 

науково-освітньої 

комунікації. 

 

Поінформованість 

громади про 

діяльність УБА та її 

членів. 

Збільшення 

можливостей 

для збору та 

розповсюдження 

інноваційного 

досвіду 

 

 

Кількість і 

тематика виступів 

та презентацій від 

ХОВ УБА 

 

Жовтень Президія ХОВ 

УБА 

 

Міністерство 

культури 

Українм, УБА, 

ХДНб 

4.2 Х науково-практична 

конференція «Проблеми 

винахідницького мистецтва 

і раціоналізаторської 

діяльно-сті в Харківській 

області» (до Дня винахідника 

і раціоналізатора України) 

Так само Так само Так само Вересень Президія ХОВ 

УБА 

ХОВ УБА, 

Харків. обл. 

відділення То-

вариства вин-

ахідників та ра-

ціоналізаторів  

4.3 Відкрита міжрегіональна 

виставка-конференція 

винахідницького мистецтва 

«Ukr.tech.fest» (в рамках 

Науково-соціального проекту 

«Єдина мета») 

Забезпечення 

науково-освітньої 

комунікації. 

 

Так само Так само Червень Президія ХОВ 

УБА 

ХОВ УБА, 

творчі 

колективи 

5. Брати участь у міжна- Ознайомлення з Аналогічно п. 8 Кількість і Січень- Президія ХОВ ХОВ УБА, 



родних, всеукраїнських, 

галузевих конференціях, 

семінарах, тренінгах 

прогресивним 

досвідом з метою 

його впровадження 

тематика виступів 

та презентацій від 

ховХОВ УБА 

грудень УБА самофінансува

ння від 

учасників 

6. Розвивати партнерські 

стосунки з Гете-Інститутом 

в Україні, брати участь у 

реалізації проектів, у т.ч. 

проведенні семінарів для 

працівників німецьких 

читальних залів з 

актуальних питань 

Ознайомлення з 

прогресивним 

досвідом з метою 

впровадження його в 

роботу бібліотек 

Розповсюдження 

інноваційного 

досвіду 

 

Формування 

професійних 

знань 

Кількість заходів. 

Кількість 

учасників. 

Приклади 

впровадження 

Січень - 

грудень 

ХДНБ Гете-Інститут у 

Києві, 

Німецький 

читальний зал 

у Харкові на 

базі ХДНБ, 

ХОВ УБА 

СН 3. Формування позитивного іміджу книгозбірень, підвищення престижу професії. 

Захист інтересів читачів і працівників бібліотек 

7. Налагодити систему моні-

торингу поточного зако-

нодавства з метою вияв-

лення нормативно-право-

вих актів або окремих норм, 

які можуть мати вплив на 

діяльність бібліотек, та 

готувати звернення до 

суб’єктів, які затвердили 

вказані нормативно-правові 

акти, з пропозиціями щодо 

внесення до них змін 

Моніторинг 

законодавчих та 

нормативно-

правових документів 

 

Інформування 

членів ХОВ УБА 

про зміни в 

законодавстві 

 

Кількість 

аналітичних 

записок, 

моніторингових 

довідок  

 

 

Січень - 

грудень 

 

Президія ХОВ 

УБА 

Спільно з 

президієюУБА 

8. Систематично надавати 

юридичну допомогу членам 

ХОВ УБА з питань, які 

стосуються діяльності 

бібліотек або зачіпають  

соціальні та трудові права 

працівників бібліотек 

Підвищення 

юридичної 

освіченості 

бібліотекарів 

Спрощення для 

бібліотекарів 

процесів 

прийняття 

рішень  

Кількість 

позитивних відгук 

про нову послугу 

УБА 

Січень-

грудень 

Виконавчий 

офіс ХОВ УБА 

ХОВ УБА,  

залучені 

експерти 

9. Брати участь у роботі 

громадських 

Експертиза з 

фахових питань 

Розширення 

доступу членів 

Зміст пропозицій, 

врахованих при 

Січень-

грудень 

Члени ХОВ 

УБА, які 

ХОВ УБА, 

органи 



консультативно-дорадчих 

органів при органах 

державної виконавчої 

влади. Брати участь у 

підготовці проектів 

нормативно-правових актів 

Міністерства культури 

України з питань діяльності 

бібліотек 

представників ХОВ 

УБА  

ХОВ УБА до 

процесів прий-

няття рішень 

щодо виконання 

програм.  

розгляді питань, 

що стосуються 

бібліотечної 

галузі, та 

включених до 

порядку денного 

засідань 

відповідних 

дорадчих органів 

входять до 

складу 

громадських 

рад, інших 

дорадчих 

органів при 

органах 

державної 

виконавчої 

влади 

державної 

виконавчої 

влади 

10. Організовувати та 

проводити зустрічі з 

представниками органів 

державної влади та 

місцевого самоврядування, 

іншими авторитетними 

особами з метою 

привернення їхньої уваги 

до проблем бібліотек 

Збільшення 

можливостей для 

лобіювання інтересів 

бібліотек  

Збільшення 

кількості 

управлінських 

рішень, 

прийнятих на 

користь 

бібліотек 

Кількість 

управлінських 

рішень, 

прийнятих на 

користь бібліотек 

Січень-

грудень 

Члени ХОВ 

УБА 

ХОВ УБА, 

органи 

державної 

виконавчої 

влади 

11. Брати участь у громадських 

обговореннях проектів 

нормативно-правових актів, 

які стосуються діяльності 

бібліотек або зачіпають  

соціальні та трудові права 

працівників бібліотек. 

Ініціювати громадські 

обговорення та надавати 

інформацію про аналогічні 

ініціативи. Здійснювати 

збір і аналіз пропозицій, що 

надійшли від членів УБА 

під час таких обговорень 

 

 

 

Підвищення 

зацікавленості 

членів ХОВ УБА до 

процесі законо- та 

нормотворення 

Відображення у 

проектах 

документів 

положень, що 

відповідають 

інтересам 

бібліотечної 

практики 

 

 

 

 

 

Зміст та кількість 

врахованих 

пропозицій 

 

 

 

 

 

 

 

Січень -

грудень 

 

 

 

 

 

Президія ХОВ 

УБА, 

члени УБА 

 

 

 

ХОВ УБА, 

органи 

державної 

виконавчої 

влади 



12. Брати участь у конкурсах 

УБА: 

- девіз УБА 2016 р.; 

- «Бібліотека року 2016»; 

- літературних творів 

бібліотечних працівників; 

- бібліотечних веб-сервісів 

тощо. 

Пропагувати конкурси і 

відзнаки УБА  

Участь у  4 

конкурсах 

Підвищення 

професійної 

активності 

Кількість 

учасників 

Лютий-

вересень 

Президія, 

члени ХОВ 

УБА 

 

ХОВ УБА 

13. Забезпечити здійснення 

рекламно-інформаційної 

діяльності  

Підвищення іміджу 

бібліотек, УБА, 

бібліотечної 

професії 

Поінформована 

громадськість, 

влада, партнери 

про діяльність 

УБА 

Кількість розпо-

всюджених інфор-

маційно-рекла-

мних матеріалів, 

прес-конференцій, 

прес-релізів, 

публікацій у ЗМІ 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА 

Всі можливі 

джерела 

СН 4. Зміцнення інституційного потенціалу УБА.  

Залучення нових членів. Розширення партнерства 

14. Забезпечити фінансову 

життєздатність ХОВ УБА 

 

14.1. Забезпечити виконання 

стратегії диверсифікації 

джерел фінансування ХОВ 

УБА 

Зміна структури 

джерел 

фінансування ХОВ 

УБА 

Фінансова 

стабільність 

Кількість джерел 

фінансування, 

зміна їх % 

відношення 

Січень-

грудень 

Президія  ХОВ 

УБА 

ХОВ УБА 

15. Забезпечити виконання 

Програми розвитку 

членства в ХОВ УБА 

 

15.1 Активізувати роботу секцій 

(розвиток ініціатив, ство-

рення нових секцій, плану-

вання їхньої діяльності, 

проведення інтернет – кон-

ференцій кожною з секцій, 

Річні плани і звіти 

секцій. 

Проекти і програми, 

заходи і акції, 

проведені секціями. 

Розширення 

сфери впливу. 

Системність у 

роботі секцій. 

Прозорість 

роботи секцій. 

Активності та 

заходи секцій. 

Кількість 

документів, 

проектів, програм, 

розроблених 

Січень-

грудень 

Керівники 

секцій ХОВ 

УБА 

 

ХОВ УБА 



запрова-дження публічної 

звітності про роботу секцій, 

коорди-нація діяльності на 

галу-зевому чи 

тематичному рівні) 

членами секцій. 

 

15.2. Розвинути індивідуальне 

членство 

Збільшення кількості 

членів на 2% , 

підтримка їхньої 

активності 

Розширення 

впливу ХОВ 

УБА на галузь.  

Кількість нових 

залучених членів. 

Кількість 

існуючих членів, 

які поновили 

членство в УБА 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА 

ХОВ УБА  

15.3 Здійснювати реєстрацію 

індивідуальних членів ХОВ 

УБА, актуалізувати базу 

даних членів УБА, 

організувати сплату 

добровільних пожертвувань 

та видачу членських 

квитків і посвідчень 

єдиного зразка  

Наявна повна, 

актуальна і 

достовірна 

інформація про 

членів ХОВ УБА. 

Регулярна сплата 

благодійних внесків 

Упорядкована 

організаційна 

діяльність ХОВ 

УБА з питань 

членства дозво-

ляє вивчати 

інформацію, 

приймати 

обгрунтовані 

рішення. 

 Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА 

ХОВ УБА 

16. Розвивати і підтримувати 

ефективні комунікації, що 

сприятимуть зміцненню 

інституційного потенціалу 

та залученню до членства 

 

16.1. Брати участь у міжна-

родних проектах, програ-

мах.Розвивати партнерські 

стосунки та організовувати 

спільні заходи з 

бібліотечними асоціаціями 

інших країн. 

Розвиток партнер-

ства ХОВ УБА з 

міжнародними та 

іншими 

національним 

професійними 

об‘єднаннями 

Підвищення 

обізнаності про 

роботу УБА у 

світовій 

професійній 

спільноті 

Кількість 

спільних заходів 

Січень -

грудень 

Президія ХОВ 

УБА 

ХОВ УБА, 

Програма 

«Бібліоміст» 

(сплата 

членських 

внесків) 

16.2. Розвивати партнерські Розвиток партнерств Підвищення Кількість Січень - Президія ХОВ ХОВ УБА, 



стосунки та організовувати 

спільні заходи з 

книговидавцями та іншими 

громадськими 

організаціями в Україні 

тощо 

ХОВ УБА з 

бізнесом, 

представниками 

сфери освіти, 

культури, НДО та ін. 

обізнаності про 

роботу ХОВ 

УБА, збільше-

ння довіри, 

можливості для 

спільних заходів  

спільних заходів грудень УБА внески 

партнерів,  

(підтримка 

окремих 

проектів) 

16.3. Розвивати і підтримувати 

веб-портал ХОВ УБА, 

присутність ХОВ УБА у 

соціальних мережах, 

комунікацію з 

використанням соціальних 

мереж.  

Забезпечення якісної 

комунікації 

 

Актуальне 

інформування членів 

ХОВ УБА та 

зацікавлених сторін  

про діяльність УБА 

та розвиток 

бібліотечно-

інформаційної галузі 

Прозорість 

діяльності УБА 

 

Поінформова-

ність та 

включеність 

професіоналів в 

сферу 

професійної 

комунікації. 

Підвищення 

визнання УБА як 

лідера серед 

НДО в своєму 

секторі 

Кількість 

інформаційних 

повідомлень, 

систематичність 

оновлення, 

відвідуваність 

порталу, кількість  

заходів і акцій у 

соціальних 

мережах, постів 

на блогах і т.д. 

 

Січень-

грудень 

Президія ХОВ 

УБА, 

виконавчий 

офіс 

ХОВ УБА, 

додаткові 

кошти членів 

УБА, Програма 

«Бібліоміст» 

16.4. Підготувати публічний звіт 

про роботу ХОВ УБА у 

2015 році 

Річний звіт Прозорість 

діяльності ХОВ 

УБА  

 Січень Президія ХОВ 

УБА, 

виконавчий 

офіс 

ХОВ УБА,  

 
 


