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КООРДИНАЦІЙНИЙ ПЛАН
фахового навчання шкільних бібліотекарів
на базі та за участю провідних спеціалістів Херсонської ОБД ім. Дніпрової Чайки
на 2015/2016 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 2015/2016 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 блогера), 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 урахуванням потреб конкретних бібліотек 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 блогера)
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.

24.12.2015

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

1.4.

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

28.01.2016

Попова Н. Ф.

1.5.

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

25.02.2016

Попова Н. Ф.

1.6.

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

24.03.2016

Попова Н. Ф.

28.04.2016

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

1.1.
1.2.

1.7.

22.10.2015
26.11.2015

Категорія
учасників
навчання
Працівники
бібліотек ЗНЗ,
оснащених
комп’ютерами,
що не мають
веб-сайтів,
блогів своїх
бібліотек.

2

База проведення

Хто проводить

ХОБД (навчальнотренінговий центр,
3-й поверх)
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-2)
- 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.
Тренінговий курс «Школа інтернетнавігатора» (Школа ІКТ-1)

26.05.2016

- Заняття 1. Вступний тренінг.
Ознайомлення з програмою тренінгових
занять.
- Заняття 2. Поняття про гіпертекстові
технології. Браузери (ознайомлення з
основними, найбільш популярними вебпереглядачами для desktop та leptop;
загальна характеристика та відмінності).

22.10.2015

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

09.06.2016
Другий
четвер місяця
15.10.2015
12.11.2015
10.12.2015
14.01.2016
11.02.2016
10.03.2016
14.04.2016
12.05.2016

Працівники
бібліотек ЗНЗ,
оснащених
комп’ютерами,
які не навчались
за програмою
цього курсу в
попередні роки
(2013-2014,
2014-2015)

09.06.2016
Четвертий
четвер місяця

26.11.2015

Працівники
бібліотек ЗНЗ,
оснащених
комп’ютерами,
що не мають
досвіду роботи в
Інтернеті.

3

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 (Інтернетцентр)

Залікова комісія.

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

Хурса С. С.,
Завідувач відділу
інтернет-послуг
(ВІП); тренери –
персонал ВІП

Примітка

№
з/п

Назва курсу / Тема, форма заходу

Дата
проведення

3.3

- Заняття 3. Формування пошукових
запитів: загальні правила та ефективні
технології з використанням операторів.

24.12.2015

3.4

Заняття 4. Інтернет-ресурси для шкільної
бібліотеки: панорамний огляд.
Електронні бібліотеки.
Визначення тем індивідуальних залікових
проектів.

28.01.2016

3.5

- Заняття 5. Електронні каталоги бібліотек
онлайн. Загальні правила бібліографічного
пошуку.

25.02.2016

3.6

- Заняття 6. Пошук веб-ресурсів:
ефективні стратегії; аналіз та оцінка
результатів пошуку.
Оцінка достовірності інтернет-джерел
інформації.

24.03.2016

3.7

- Заняття 7. Веб 2.0. Блогосфера.
Соціальні мережі як засіб професійної
комунікації.

28.04.2016

3.8

- Заняття 8. Робота над індивідуальними
проектами. Підготовка до заліку.

26.05.2016

3.9

ЗАЛІК
- захист-презентація проектів, створених
на основі інформаційного пошуку,
здійсненого в Інтернеті (веб-огляди,
вебліографічні рекомендаційні списки – за
вибором слухачів).

09.06.2016

Категорія
учасників
навчання
Працівники
бібліотек ЗНЗ,
оснащених
комп’ютерами,
що не мають
досвіду роботи в
Інтернеті.

4

База проведення

Хто проводить

ХОБД (Інтернетцентр)

Хурса С. С.,
Завідувач відділу
інтернет-послуг
(ВІП); тренери –
персонал ВІП

ХОБД (навчальнотренінговий центр,
3-й поверх)

Залікова комісія

Примітка

№
з/п

4.1.

4.2.

4.3.

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
Завучі –
ХОБД (ІБВ)
Бардашевська А.І.,
Методична нарада (онлайн)
16.09.2015
- Про участь ШБ міста у заходах Року
куратори
Попова Н.Ф.
Сухомлинського на Херсонщині;
бібліотек;
- Про основні завдання шкільних бібліотек
завідувачі
у 2015-2016 н.р.;
бібліотек,
- Календарний план занять у системі
бібліотекарі ЗНЗ
підвищення кваліфікації працівників
міста
шкільних бібліотек міста в 2015-2016 н.р.;
- Про «План-графік участі шкільних
бібліотек Херсонської області у фахових
та виховних заходах всеукраїнського та
обласного рівнів»
VIІІ Міжнародна науково-практична
Херсонська академія
Українська асоціація
24-25.09.2015 Зареєстровані
конференція і ХХІІ Всеукраїнські
учасники
неперервної освіти
імені Василя
педагогічні читання «Василь
конференції та
Сухомлинського;
Сухомлинський у діалозі з сучасністю:
педагогічних
КВНЗ «Херсонська
виховуємо культуру потреб особистості».
читань.
академія неперервної
освіти»;
Працівники ШБ
ДНПБ ім.
Секція «Виховання культури читання у
міста (за
ХОБД
В.О.Сухомлинського;
сучасній бібліотеці»
25.09.2015
запрошенням)
ХОБД
ХОБД, шкільні та
ХОБД, шкільні та
«Моя країна – Україна, я вірний син її». 30.09.2015
Обласний Відкритий урок читання-2015
дитячі бібліотеки міста дитячі бібліотеки міста

«Виховуємо громадянина – патріота
України». Всеукраїнський місячник у
рамках проведення міжнародного
місячника шкільної бібліотеки:

01-30.10.2015

5

Примітка

У рамках міського
вебінару МК при
управлінні освіти
Херсонської
міської ради

Cпільний наказ
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

№
з/п
4.4.

4.5.

Назва курсу / Тема, форма заходу
- методична нарада (за темою місячника);

- районні у м. Херсоні тури обласного
інтелектуального турніру «Ігри патріотів
Херсонщини»

Дата
проведення
08.10.2015

08.10.2015

Категорія
учасників
Для всіх
працівників
шкільних
бібліотек міста
Всі бібліотеки
ЗНЗ міста,
за узгодженим
графіком

На базі трьох визначених ЗНЗ – у
кожному районі міста.
4.6.

4.6.1
.

«Основи медіаосвіти: бібліотечна
складова».
Робота в динамічних групах.
Підведення підсумків Всеукраїнського
місячника шкільних бібліотек у Херсоні.
Робота районних динамічних груп над
розробкою бібліотечних медіазанять – за
власними графіками зустрічей робочих
груп.

База проведення

Хто проводить

ХОБД

Управління освіти
ХМР, МК;
ХОБД, ЦДБ ХЦБС

ШБ гімназії №1 –
у Комсомольському,
гімназія №6 –
у Суворовському,
СЗОШ №52 –
у Дніпровському.

Управління освіти
ХМР, МК;
ХОБД

За спільним наказом
управління освіти і
науки та управління
культури ОДА від
03.03.2015 №27/75

У рамках
корпоративного
проекту «Основи
медіаосвіти:
бібліотечна
складова.

05.11.2015

Для всіх
працівників
шкільних
бібліотек міста

ХОБД

МК; ХОБД, ЦДБ

Груденьберезень

Для всіх
працівників
шкільних
бібліотек міста

За домовленістю груп

Для всіх
працівників
шкільних
бібліотек міста

Попередньо: КВНЗ
«Херсонська академія
неперервної освіти»

Координатори
районних груп:
Крижановська О.В.,
Лібіга Л.Г.,
Новицька Г.І.
Управління освіти і
науки, управління
культури ОДА;
Управління освіти
ХМР, МК; ХОБД;
РДБ, ШБ Херсона,
області

Для всіх
шкільних
бібліотек міста.

ХОБД

4.7.

Міжвідомча науково-практична
конференція на тему: «Патріотичне
виховання дітей та підлітків: виклики
часу і завдання бібліотек»

20.11.2015

4.8.

Обласний фінал турніру «Ігри патріотів
Херсонщини»
Майстер-клас для працівників ШБ міста.

20.11.2015

4.9.

Семінар-практикум на тему: «Сім’я.
Школа. Бібліотека: єдина стратегія та
спільні дії на підтримку дитячого
читання.»

21.01.2016

6

Примітка

Управління освіти
ХМР, МК; ХОБД

№
з/п
4.10

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Назва курсу / Тема, форма заходу
Дистанційна методична година на тему:
«Тиждень дитячого читання 2016».

У рамках Тижня дитячого читання:
- Участь у відкритті Тижня дитячого
читання;
Підведення підсумків обласного етапу
конкурсу «Велика книга читацьких
рекордів 2016» («Найкращий читач
України»
- Підведення підсумків ІІІ етапу
загальноміського конкурсу (9-11 кл.)
«Book-анімація».
Ярмарок інноваційних ідей.
Відбір учасників 7-го Міжрегіонального
ярмарку бібліотечних інновацій
(м.Херсон)
Захист-презентація розробок
бібліотечних медіа-уроків для 6-7 класів.
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
18.02.2016

Категорія
учасників
Для всіх
шкільних
бібліотек міста.

База проведення

Хто проводить

Дистанційно.

ХОБД, ВБПІ; МК

РІПО

Управління освіти
ХМР, МК; ХОБД

01.04.2016
(орієнтовно)

Місце проведення
буде оголошене
окремо.

Управління освіти
ХМР, МК; ХОБД

21.04.2016

ХОБД

Управління освіти
ХМР, МК; ХОБД

ХОБД

Співорганізатори
проекту.

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

Управління освіти
ХМР, МК; ХОБД

24.03.2016
(орієнтовно)

19.05.2016

Учасники
експертної
групи.

01.06.2016
Червень 2016 Працівники ШБ
міста – за
конкурсом .

7

МК, ХОБД

Примітка
Публікація на вебсайті бібліотеки,
консультування у
телефонному та
e-mail режимі.
За наказами
(листами) МОН
України,
Міністерства
культури України.
НБУ для дітей;
у партнерстві з ГО
«Форум видавців»
На виконання
наказу управління
освіти Херсонської
міської ради від
30.09.2014 №316

Розпорядження
голови ОДА №53
від 04.02.2015
Під егідою
УАПБД.

