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КООРДИНАЦІЙНИЙ ПЛАН
фахового навчання шкільних бібліотекарів
на базі та за участю провідних спеціалістів Херсонської ОБД ім. Дніпрової Чайки, Херсонської ЦДБ
на 2016/2017 навчальний рік
Згідно з чинним Договором про співпрацю Херсонської ОБД з управлінням освіти Херсонської міської ради щодо методичного забезпечення бібліотек
загальноосвітніх навчальних закладів міста від 01.10.2008.

ВСТУП
Планом передбачається проведення спільних заходів управління освіти Херсонської міської ради, методичного кабінету при управлінні
освіти та Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки (далі – ХОБД), спрямованих на підвищення кваліфікації та
організацію фахового навчання працівників шкільних бібліотек м. Херсон, а також координація організаційних заходів, спрямованих на
забезпечення проведення всеукраїнських, обласних, загальноміських конкурсів дитячого читання та дитячої творчості, професійних
конкурсів працівників бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.
Фахове навчання буде організовано переважно за диференційованим принципом, з урахуванням кваліфікаційного рівня та досвіду роботи
бібліотечних працівників освітянської галузі міста та реальних потреб конкретних бібліотечних закладів – у вигляді окремих
спеціалізованих курсів. План передбачає також проведення загальноміських заходів з підвищення кваліфікації – семінарів, проблемноцільових навчань, роботу динамічної групи, методичних нарад тощо.
При плануванні роботи на 2016/2017 н. р. враховані замовлення працівників шкільних бібліотек організації навчання за тренінговими
курсами з освоєння інформаційно-комп’ютерних технологій, адаптованих до практичних потреб сучасної шкільної бібліотеки та з огляду на
завдання трансформації її у шкільний бібліотечно-інформаційний центр.
Поставлене перед шкільними бібліотекарями завдання створення власних веб-ресурсів бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів
спричинило появу та подальше розгортання нового курсу, апробованого в 2014-2015 н.р. – «Веб-сторінка шкільної бібліотеки: створення,
розвиток контенту, адміністрування» (Школа бібліотечного блоґера), покликаного дати учасникам цього курсу основні відомості про
організацію веб-сторінки на платформі блогу як найбільш простій і зручній для використання у технічному плані, що не вимагає глибоких
спеціальних знань (наприклад, мов програмування).
Формування груп для участі у тренінговому навчанні здійснюється за погодженням з методичним кабінетом при управлінні освіти
Херсонської міської ради, з бібліотекарями-координаторами – з урахуванням потреб конкретних бібліотек ЗНЗ та за попереднім записом на
навчання працівників шкільних бібліотек.

№
з/п

Назва курсу / Тема, форма заходу

Дата
проведення

1.

Спецкурс «ВЕБ-СТОРІНКА
ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ:
СТВОРЕННЯ, РОЗВИТОК
КОНТЕНТУ, АДМІНІСТРУВАННЯ»
(Школа бібліотечного блоґера)
Заняття 1. Реєстрація аккаунту. Реєстрація
блогу.
Заняття 2. Налаштування шаблону.
Дизайн блогу (основи роботи з макетом).

Четвертий
четвер місяця

1.3.

Заняття 3. Створення запису на
динамічній сторінці. Редактор публікацій,
форматування тексту. Робота з мітками,
заголовком. Коригування дати публікації.

22.12.2016

1.4.

Заняття 4. Робота з макетом. Гаджети (із
набору стандартних).

26.01.2017

Попова Н. Ф.

1.5.

Заняття 5. Робота з макетом. Створення
статичних сторінок. Робота з меню.
Створення зовнішніх посилань: - у
публікації; - в меню.

23.02.2017

Попова Н. Ф.

1.6.

Заняття 6. Статистика: налаштування
вбудованого лічильника. Додавання
зовнішнього лічильника рейтингових
систем. Аналіз статистики відвідування
веб-ресурсу.

23.03.2017

Попова Н. Ф.

1.7.

Заняття 7. Робота з публікацією:
- додавання в публікацію ілюстративних
матеріалів: зображення, слайд-презентації,
відео та аудіокомпоненти;
- «розрив сторінки» та його оформлення;
- настроювання відображення публікації у
блозі, кнопок соціальних мереж. Googl+.

27.04.2017

Попова Н. Ф.
Асистент:
Франковська М.О.

1.1.
1.2.

27.10.2016
24.11.2016

Категорія
учасників
навчання
Працівники
бібліотек ЗНЗ,
оснащених
комп’ютерами,
що не мають
веб-сайтів,
блогів своїх
бібліотек або
бажають
отримати
додаткові
консультації
щодо їх ведення.

2

База проведення

Хто проводить

ХОБД (навчальнотренінговий центр,
3-й поверх)
Попова Н. Ф.
Попова Н. Ф.
Асистент:
Франковська М.О.
Попова Н. Ф.

Відмітки про виконання /
Примітки

№
з/п

Назва курсу / Тема, форма заходу

1.8.

Заняття 8. Підготовка до заліку.
Повторення пройденого матеріалу.
Індивідуальні консультації.
- ЗАЛІК:
- презентація власних авторських блогів
учасниками курсу.
Тренінговий курс «ІКТ ДЛЯ
ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ» (Школа
ІКТ)
- Заняття 1. Вступний тренінг. Узгодження
навчального плану тренінгових курсів.
- Заняття 2.
- Заняття 3.
- Заняття 4.
- Заняття 5.
- Заняття 6.
- Заняття 7.
- Заняття 8. Підготовка до заліку.
Повторення пройденого матеріалу.
Індивідуальні консультації.
ЗАЛІК:
- відкритий перегляд творчих робіт,
створених учасниками Школи ІКТ-2.
Практикум «ШКОЛА МОЛОДОГО
БІБЛІОТЕКАРЯ»

25.05.2017

- Заняття 1. Вступне заняття.
Ознайомлення з програмою практикуму.
Визначення проблемних питань, що
потребують детального розгляду.
- Заняття 2. Нормативно-правова база
діяльності шкільних бібліотек.
Регламентуючі документи.
Планування та облік діяльності ШБ.

06.10.2016

1.9.

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

3.

3.1

3.2

Дата
проведення

Категорія
учасників
навчання

08.06.2017
Другий четвер
місяця, крім
березня

13.10.2016
10.11.2016
08.12.2016
12.01.2017
09.02.2017
09.03.2017
13.04.2017
11.05.2017

Працівники
бібліотек ЗНЗ,
оснащених
комп’ютерами,
які не навчались
за програмою
цього курсу в
попередні роки
(2013-2015,
2015-2016 н.р.)

08.06.2017
Перший
четвер місяця

Новопризначені
працівники
бібліотек ЗНЗ,
що не мають
досвіду роботи.

База проведення

Хто проводить

ХОБД (навчальнотренінговий центр,
3-й поверх)
ХОБД (навчальнотренінговий центр,
3-й поверх)
ХОБД (навчальнотренінговий центр,
3-й поверх)

Попова Н.Ф.,
Франковська М.О.

ХОБД (навчальнотренінговий центр,
3-й поверх)
ХОБД (навчальнотренінговий центр,
3-й поверх)

Залікова комісія.

Залікова комісія.
Франковська М. О.,
головний методист
ХОБД

Попова Н.Ф.,
Крижановська О.В.
Попова Н.Ф.

10.11.2016

3

Примітка

№
з/п
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Назва курсу / Тема, форма заходу
- Заняття 3. Формування фондів шкільної
бібліотеки. Облік фондів, КСУ та
інвентарні книги, вимоги Інструкції з
обліку підручників. Вилучення документів
із фонду. Переоблік фонду (періодичність,
технології проведення, оформлення
результатів).
Заняття 4. Довідково-бібліографічний
апарат шкільної бібліотеки. Каталоги та
картотеки ШБ.
Систематизація та індексування
документів.
- Заняття 5. Індивідуальна робота з
читачами. Бесіди з читачами, їх різновиди
та призначення. Дослідження читацьких
інтересів та засоби для їх розвитку,
розширення та поглиблення.
- Заняття 6. Інтерактивні форми роботи з
читачами молодшого шкільного віку.
Методики заохочення до читання читачівучнів 1-4 класів. Співпраця бібліотекаря,
вчителя і батьків у формуванні дитиничитача.
- Заняття 7. Бібліотечний захід як форма
популяризації книги та читання.
Креативність, інтерактивність,
орієнтування на потреби сучасного
читача. Багатоформатність читання
сучасних підлітків.
- Заняття 8. Підготовка до заліку.
Консультація в режимі «запитаннявідповідь».
ЗАЛІК
Співбесіда за підсумками навчання.

Дата
проведення
01.12.2016

Категорія
учасників
навчання
Новопризначені
працівники
бібліотек ЗНЗ,
що не мають
досвіду роботи.

База проведення
ХОБД (навчальнотренінговий центр,
3-й поверх)

Хто проводить
Новицька Г.І.,
Семенова О.М.

05.01.2017

Новицька Г.І.

02.02.2017

Кацарська Н.Ю.

02.03.2017

Крижановська Н.М.

06.04.2017

Сломчинська В.В.

04.05.2017

Попова Н.Ф.,
Семенова О.М.
ХОБД (навчальнотренінговий центр,
3-й поверх)

08.06.2017

4

Залікова комісія

Примітка

№
з/п

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

Назва курсу / Тема, форма заходу

Дата
Категорія
База проведення
Хто проводить
проведення
учасників
4. Окремі методичні заходи,
співпраця щодо організації всеукраїнських та регіональних читацьких конкурсів
Методисти,
РІПО
Бардашевська А.І.,
Консультаційний вебінар (онлайн)
08.09.2016
- Про основні завдання шкільних бібліотек
бібліотекаріПопова Н.Ф.
у 2016-2017 н.р.;
координатори,
- Про Всеукраїнський конкурс «Шкільна
бібліотекарі ЗНЗ
бібліотека 2017»;
міста (області)
- Про Всеукраїнський місячник шкільних
бібліотек, жовтень 2016
Всі ШБ міста.
Херсонська ЦДБ
Управління освіти
Бібліотека в полікультурному
22.09.2016
ХМР, МК;
середовищі.
Семінар-практикум
Херсонська ЦДБ
Координаційна рада. Узгодження плану
УО, методичні
ХОБД
Стойчева І.Б.,
22.09.2016
спільних заходів та заходів підвищення
центри,
Бардашевська А.І.,
кваліфікації працівників шкільних
бібліотекаріТкаченко Н.Б.
бібліотек міста на 2016-2017 н.р.
координатори
Шкільна бібліотека 2016/2017.
Методична нарада працівників ШБ міста
Обласний Відкритий урок читання2016.

29.09.2016

Всі ШБ міста.

30.09.2016

Святкова церемонія нагородження
переможців обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу дитячої
творчості «Мрії про Україну: дитячий
погляд»
Всеукраїнський місячник шкільних
бібліотек.

01-30.10.2016

4.6.1

Обласний міжвідомчий веб-семінар
«Бібліотеки для дітей у системі
національно-патріотичного виховання
школярів»

12.10.2016

У рамках обласного
консулат. вебінару,
організованого
спільно з
Херсонською
академією
неперервної освіти

ХОБД

УО, ХОБД

За участю РІПО

ХОБД, шкільні та
дитячі бібліотеки міста

ХОБД, шкільні та
дитячі бібліотеки міста

На виконання
спільного наказу
управління культури і
туризму та
управління освіти і
науки ОДА від
16.06.2010 №270/92;
наказу управління
освіти Херсонської
міської ради від
13.09.2010 №361

ХОБД

4.6.

Примітка

Всі ШБ міста.
Керівники ДБ
області, ШБ
Херсона і
області

5

ХОБД

ХОБД, РІПО, МК

Онлайн-трансляція.

№
з/п
4.7.

4.8.

4.9.

4.10

4.11.

Назва курсу / Тема, форма заходу
Корпоративний проект «Основи
медіаосвіти: бібліотечна складова».
Формування програми бібл. медіа уроків
для 8-х та 9-х класів.
Підведення підсумків Всеукраїнського
місячника шкільних бібліотек у
Херсоні.
Відбір матеріалів для подання на
публікацію у спецвипуску фахового
видання «ШБ плюс».
«Основи медіаосвіти: бібліотечна
складова».
Робота в динамічних групах.
Обласна веб-конференція з нагоди
Всеукраїнського тижня права.
Офіційний старт 4-го обласного конкурсу
на кращий правовий захід «Правові
орієнтири»
Робота районних динамічних груп над
розробкою бібліотечних едіа занять – за
власними графіками зустрічей робочих
груп.
Семінар-практикум з питань роботи ШБ
щодо національно-патріотичного
виховання.

Дата
проведення
20.10.2016

Категорія
учасників
Всі ШБ міста.

03.11.2015

База проведення

Хто проводить

ХОБД

МК; ХОБД, ЦДБ

Для всіх
працівників
шкільних
бібліотек міста

ХОБД

МК; ХОБД, ЦДБ

06.12.2016

Керівники ДБ
області, ШБ
Херсона і
області

ХОБД

ХОБД, РІПО, МК

Груденьберезень

Для всіх
працівників
шкільних
бібліотек міста

За домовленістю груп

19.01.2017

Для всіх
категорій
працівників
шкільних
бібліотек міста.

ХОБД

Координатори
районних груп:
Крижановська О.В.,
Лібіга Л.Г.,
Новицька Г.І.
Управління освіти
ХМР, МК; ХОБД

6

Примітка

Онлайн-трансляція.

На виконання обл.
комплексної
програми
з національнопатріотичного
виховання
«Дитина –
громадянин –
патріот
Батьківщини» на
2016 – 2021 роки
(09.09.2016 № 226)

№
з/п
4.12
4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

Назва курсу / Тема, форма заходу
Дистанційна методична година на тему:
«Тиждень дитячого читання 2017».
Семінар-практикум на тему:
«Бібліотерапія, як складова соціальної
роботи шкільних бібліотек».
У рамках Тижня дитячого читання:
- Участь у відкритті Тижня дитячого
читання;
- Участь у обласному фестивалі
виконавської майстерності «Поетичний
камертон Ліни Костенко»
- Підведення підсумків міського та
обласного етапу конкурсу «Велика книга
читацьких рекордів 2017»
(«Найкращий читач України»
Ярмарок інноваційних ідей.
Відбір учасників 8-го Міжрегіонального
ярмарку бібліотечних інновацій
(м.Ізмаїл, Одеська обл.)
Корпоративний проект «Основи
медіаосвіти: бібліотечна складова».
Захист-презентація розробок
бібліотечних медіа-уроків для 8-9класів.
Засідання експертної групи проекту
«Основи медіаосвіти: бібліотечна
складова». Розгляд та рекомендація до
опублікування комплексів матеріалів для
проведення бібліотечних медіазанять.
Презентація Програми літніх читань –
2015 «Канікули з книгою».
Участь у 7-му Міжрегіональному ярмарку
бібліотечних інновацій (м. Херсон).
Секція шкільних бібліотек.

Дата
проведення
16.02.2017
16.03.2017

Категорія
учасників

Всі ШБ міста

База проведення
Дистанційно.

ХОБД, ВБПІ; МК

Херсонська ЦДБ

Управління освіти
ХМР, МК;
Херсонська ЦДБ
Управління освіти
ХМР, МК; ХОБД

Місце проведення
визначається.

23.03.2017
(орієнтовно)

Терміни
будуть
визначені в
календарних
планах.
20.04.2017

Для всіх
категорій
працівників
шкільних
бібліотек міста.

18.05.2017

Учасники
експертної
групи.

01.06.2017
Червень 2017 Працівники ШБ
міста – за
конкурсом.
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Хто проводить

Примітка
Публікація на вебсайті бібліотеки,
консультування .

За наказами УОіН,
УК ХОДА.

За наказами (листами)
МОН, МК України.
НБУ для дітей; у
партнерстві з ГО
«Форум видавців»

ХОБД

Управління освіти
ХМР, МК; ХОБД

ХОБД

Співорганізатори
проекту.

Місце проведення
буде оголошене
окремо.
ХОБД; бібліотеки –
співорганізатори
Ярмарку

Управління освіти
ХМР, МК; ХОБД
МК, ХОБД

Розпорядження
голови ОДА №53
від 04.02.2015
Під егідою УАПБД.

