
Затверджено  
Президією Харківського обласного відділення (філією)  

ВГО Українська бібліотечна асоціація 
 «14» січня 2022 р. 

 
План роботи  

Харківського обласного відділення УБА на 2022 рік  
 

Харківське обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація об’єднує професіоналів задля розвитку 
бібліотечної справи.  

Як структурний підрозділ ВГО Українська бібліотечна асоціація пропонує активним бібліотекарям, готовим до змін, 
інноваційну платформу для розвитку професійного потенціалу. Українська бібліотечна асоціація як професійна організація 
спрямовує свою діяльність на системну трансформацію бібліотечної справи задля якісних змін і сталого розвитку 
українського суспільства та інтеграції у світове співтовариство. Українська бібліотечна асоціація прагне бути успішною, 
сильною та авторитетною громадською організацією, здатною впливати на розвиток бібліотечної справи через посилення 
інституційної спроможності та реалізацію свого потенціалу. 

 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Очікуваний 
результат  

Вплив Індикатор Термін 
проведення 

Відповіда
льні  

Ресурси 

СН 1. Розвиток галузі в цілому 

1 Впровадити інноваційні моделі діяльності 
бібліотек 

     

1.1 Брати участь у заходах з 
реалізації Стратегії 
розвитку бібліотечної 

Актуалізовані 
плани реалізації 
напрямів Стратегії 

Зростання 
впливу ХОВ УБА 

на політику в 

Кількість 
експертних 

робочих груп, в 

Упродовж 
року 

Президія 
ХОВ УБА 

ХОВ УБА, 
МКІП, 

УІК 



справи України до 2025 
р., 
 Стратегії розвитку 
читання на 2021 – 2025 
роки «Читання як життєва 
стратегія»  

з урахуванням 
фахової 
експертної думки 
членів ХОВ УБА 
Результативність 
заходів та 
реалізація 
Стратегії за 
активної участі 
членів ХОВ УБА 

інформаційнобі
бліотечній 

сфері, розвиток 
бібліотечної 

справи України 
Розширення 

доступу членів 
ХОВ УБА до 

процесів 
прийняття 

рішень щодо 
виконання 

Стратегії 
Розширення 
доступу до 
інформації 

щодо реалізації 
Стратегії 
фахової 

спільноти, 
громадян 
Кількість 

експертних 
робочих груп, в 

які увійшли 
члени ХОВ УБА  

які увійшли 
члени ХОВ УБА  

Кількість 
реалізованих 

заходів/ 
програм 
Стратегії 

Упродовж року 

тощо 



1.2 Брати участь у заходах з 
реалізації національних 
проєктів «Дія. Цифрова 
освіта» та ін. 

Бібліотеки 
Харківської 
області стали 
офіційними 
хабами цифрової 
освіти населення 
та провідниками 
онлайн-послуг 
для населення 

Підвищення 
цифрової 

грамотності 
населення.  

Підвищення 
цифрових 

компетенцій 
фахівців 

бібліотечно-
інформаційної 

сфери. 
Спрощення 
доступу до 

електронних 
державних 

послуг 

Кількість 
бібліотек-
хабів цифрової 
освіти 
 
Кількість 
користувачів, 
залучених до 
послуги 
 
Кількість 
фахівців 
бібліотечно 
інформаційної 
сфери, які 
удосконалили 
свої цифрові 
компетенції 
 
Кількість 
переглянутих 
освітніх 
серіалів 

Упродовж  
року 

ХОВ УБА, 
бібліотеки 

міста та 
області 

ХОВ УБА 
Міністерств

о  
цифрової  

трансформ
ації 

2 Розвинути професійні компетентності 
бібліотекарів через розбудову безперервної 
освіти 

 



2.1 Дистанційні курси 
«Бібліотека в цифровому 
середовищі. Цифрова 
бібліографія», експрес-
курси «Цифрова 
журналістика в школі/в 
бібліотеці» 
(«Шкільна/Бібліотечна 
газета: базові навички», 
«Жанри і тренди: базові 
навички», 
«Кросплатформні 
сервіси: базові навички», 
«Цифрові медіапроєкти в 
школі/в бібліотеці: базові 
навички»), 
«Мультиплатформна 
бібліотечна 
журналістика. Інстаграм: 
базові навички». 

Отримання нових 
знань та навичок 
працівниками 
бібліотек – 
учасниць  
проєктів ХОВ УБА, 
УБА 

Реалізація  
проєктних  
завдань. 
Розвиток  

кадрового  
потенціалу  

галузі 

Кількість 
учасників 
 

Упродовж  
року 

ХОВ УБА, 
ХДНБ ім. В. 

Г. 
Короленка 

Харківське 
ОВ УБА 
ХДНБ,  
Дистанційн
а академія 

ВГ 
«Основа» 

2.2 ХІІ Всеукраїнська онлайн 
школа бібліотечного 
журналіста 
«Мультиплатформна 
бібліотечна 
журналістика. Інстаграм: 
базові навички» 

Отримання нових 
знань та навичок 
працівниками 
бібліотек – 
учасниць  
проєктів ХОВ УБА, 
УБА 

Реалізація  
проєктних  
завдань. 
Розвиток  

кадрового  
потенціалу  

галузі 

Кількість 
учасників 

Упродовж  
року 

ХОВ УБА, 
ХДНБ ім. В. 

Г. 
Короленка 

ХОВ УБА 
Американс
ька студія у 
Харкові 



2.3 Проводити тематичні 
науково-практичні 
конференції, семінари, 
тренінги з актуальних  
питань діяльності 
бібліотек 

Отримання нових 
знань та навичок 
працівниками 
бібліотек – 
учасниць  
проєктів ХОВ УБА, 
УБА 

Реалізація  
проєктних  
завдань. 
Розвиток  

кадрового  
потенціалу  

галузі 

Кількість 
учасників 

Упродовж 
року 

ХОВ УБА, 
Бібліотеки 
Харкова та 

області 

ХОВ УБА 

3 Поширити дієві інструменти бібліотечної 
адвокації 

 

3.1 Розробити програму 
заходів для відзначення 
Всеукраїнського дня  
бібліотек 

Відзначення 
Всеукраїнського 
дня бібліотек в  
Харківській 
області 

Сприяння 
підвищенню 

іміджу 
бібліотек 

Привернення 
уваги 

суспільства до 
бібліотек 

Кількість 
бібліотек, що 
долучилися до 
ініціатив ХОВ 
УБА 
Кількість 
заходів 
Кількість 
публікацій в 
ЗМІ, 
соцмережах 

Лютий - 
вересень 

Президія 
ХОВ УБА 

Бібліотеки 
Харкова та 

області 

ХОВ УБА 
Органи 
місцевого 
самоврядув
ання 

3.2 Брати участь у 
регіональних та 
всеукраїнських акціях з 
промоції читання 

Суспільство  
поінформоване 
про  
важливість 
читання  

Підвищення 
ролі бібліотек в 

промоції 
читання 

Підвищення 

Кількість 
акцій,  
до яких  
долучилися  
регіональні  
відділення та  

Упродовж  
року 

Президія 
ХОВ УБА 

ХОВ УБА 
Бібліотеки 
Харкова та 
області 
Органи 
місцевого 



для 
життєтворення. 
Збільшення  
кількості  
користувачів  
бібліотек 

рівня читання у 
суспільстві 

бібліотеки самоврядув
ання 

4 Перебудувати систему послуг та сервісів 
Асоціації 

 

4.1 Рекламувати послуги / 
сервіси ХОВ УБА, УБА 

Краща обізнаність 
членів Асоціації; 
зацікавленість 
членів у 
розбудові сервісів 

Залучення до 
членства, 

активізація 
членів УБА до 
продовження 

членства 

Збільшення 
запитів на 
сервіси. 
Зростання 
кількості 
членів УБА та 
підвищення 
їхньої 
активності 

Упродовж 
року 

Президія 
ХОВ УБА 

ХОВ УБА 

СН 2. Інституційний розвиток Асоціації 

6 Досягти максимальної ефективності 
менеджменту Асоціації 

 

6.1 Провести звітно-виборну 
конференцію 
Харківського ОВ УБА 

Обрання нового 
складу Президії 
ХОВ УБА. 
Прийняття рішень 
для подальшої 
діяльності ХОВ 

Збільшення 
спроможності 

ОВ УБА 
Професійна 

консолідація 
бібліотечної 

Кількість 
учасників 
Кількість і 
тематика 
виступів і 
презентацій 

Березень Президія 
ХОВ УБА 

УБА 



УБА. 
Поінформованість 
громади про 
діяльність УБА та 
ХОВ УБА 

спільноти 
області 

6.2 Популяризувати 
діяльність та залучення 
до членства в ХОВ УБА на 
усіх науково-практичних 
заходах, які 
проводитимуться 

Розширення 
членства в ХОВ 
УБА 

Розвиток 
організаційної 
спроможності 

ХОВ УБА 

Кількість 
індивідуальни
х членів ХОВ 
УБА 

Упродовж 
року 

Президія 
ХОВ УБА 

ХОВ УБА 

7 Покращити комунікації та включеність 
членів Асоціації 

 

7.1 Розвивати і підтримувати 
вебсторінку ХОВ УБА, 
сторінки у соцмережах, 
канал ютуб 

Забезпечення 
якісної 
комунікації  
Актуальне 
інформування 
членів ХОВ УБА та 
зацікавлених 
сторін про 
діяльність 
відділення  

Зростання 
позитивного 

іміджу ХОВ УБА 
як професійної 

громадської 
організації 

Кількість 
інформаційни
х повідомлень 
Кількість 
відвідувань 
вебсторінки 
Кількість 
переглядів 
Кіькість постів 
у соцмережах 

Упродовж 
року 

Президія 
ХОВ УБА 

ХОВ УБА 

  



8 Активізувати включення молоді в роботу 
Асоціації та інноваційну діяльність бібліотек 

 

8.1 Заохочувати молодих 
бібліотекарів шляхом 
проведення конкурсів та 
оплати участі у 
професійних заходах 

Виявлення та 
мотивування 
активних 
молодих 
бібліотекарів - 
членів ХОВ 

Активізація 
бібліотечної 
молоді, 
підвищення 
рівня 
професійної 
компетентності 
бібліотекарів 

Кількість 
учасників 
та 
регіональ
не 
охоплення 

Упродовж року Президія 
ХОВ УБА 

ХОВ УБА 

 

 

Голова 

Харківського обласного відділення 

(філії) ВГО Українська бібліотечна 

асоціація,  

канд. наук із соц. комунікацій 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Людмила ГЛАЗУНОВА 

 


