
Розвиток професійних

компетентностей та включення

працівників бібліотек ОТГ  

у коло професійного спілкування

в умовах СОVID-19

Надія Синиця, учений секретар Хмельницької ОУНБ, 

голова Хмельницького обласного відділення ВГО УБА,

заслужений працівник культури України



Українська бібліотечна асоціація -

це...https://ula.org.ua/

незалежна всеукраїнська громадська

організація, що об'єднує на добровільних

засадах осіб (громадян України, іноземних

громадян та осіб без громадянства), які

професійно пов'язані з бібліотечною

справою, бібліографічною й інформаційною

діяльністю, та зацікавлених осіб у їх розвитку

на основі єдності інтересів для спільної

реалізації своїх прав і свобод

https://ula.org.ua/
https://ula.org.ua/


Візія

Українська бібліотечна асоціація –

відкрита спільнота професіоналів, 

об’єднаних задля розвитку бібліотечної

справи

Місія

УБА пропонує активним бібліотекарям, 

готовим до змін, інноваційну

платформу для розвитку професійного

потенціалу



Світ змінюється і ми разом з 

ним

• Пандемія СОVID -

19світовий виклик, що 

вплинув на усі сфери 

життя, але він став і 

потужним стимулом 

для розвитку, в т.ч.і

бібліотечної діяльності

• налагодження професійних

контактів є дуже важливим

, УБА дає нові і широкі

можливості для 

спілкування, обміну

інформацією та 

встановлення дружніх

контактів із колегами з 

усього світу.



Хмельницьке обласне відділення ВГО Українська бібліотечна 

асоціація  - професійна громадська організація.

Об'єднує індивідуальних членів, які професійно пов'язані із

бібліотекою

Мета

• сприяння розвитку єдиного інформаційно-
бібліотечного простору регіону;

• корпоративна комунікація бібліотек і бібліотекарів;

• створення умов для вільного доступу до інформації
в бібліотеках різних систем і відомств;

• підвищення авторитету бібліотеки та бібліотечної
професії серед користувачів та жителів регіону



У 2021 році оновлено ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО 

«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ВІДДІЛЕННЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА 

АСОЦІАЦІЯ»

»
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Президією

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»

Протокол №2 від «01» лютого 2021 р.



Кількість Членів 
Хмельницького  регіонального  

відділення

Рік

• 2019

• 2020

• 2021 ( станом на1.12)

Кількість членів

• 526

• 458

• 477





Рішенням Президії УБА

• Членські внески на 

2022 рік становлять 

150 грн.

• Попрацюємо над тим, щоб 
мати можливість напряму  
вносити кошти на рахунок 
банку , 

• Але членами ви стаєте після 
реєстрації, коли надішлете
електронні дані про  про
людину, відскановану заяву з 
підписом, копі Банківського 
документа про про оплату.



Включення членів УБА у коло 

професійного спілкування

Один світ , одна бібліотечна мережа

Участь  членів відділення 

у заходах УБА

• наукових конференціях

• зимовій школі молодих бібліотекарів

• літній адвокаційній школі

• Львівському бібліотечному форумі

• Навчальних програмах УБА







Наші переможці 2021р.

• Тарчевська Віра Борисівна, 

заступник директора з наукової роботи  

обласної бібліотеки для юнацтва

Почесна вiдзнака ВГО Українська бiблiотечна асоцiацiя

«ЗА ВIДДАНIСТЬ БIБЛIОТЕЧНIЙ СПРАВI»



Почесне звання
«Бібліотека року 2021»

:

ІІ місце у конкурсі у номінації «Середні
бібліотеки» отримала

• Хмельницька обласна бібліотека для

дітей ім. Т. Г. Шевченка за інклюзивний

проєкт «Особлива книга для особливих

дітей».



Конкурс на кращий хаб 

цифрової освіти серед

бібліотек України перемогла

• Центральна публічна бібліотека
Централізованої бібліотечної
системи Хмельницької міської
територіальної громади



• форум бібліотекарів 

Хмельниччини

• Конкурс на кращу 

бібліотеку ОТГ

• Конкурс на кращу 

дитячу бібліотеку

• Конкурс «Кращий 

керівник-менеджер»

• Кращий методист

ВІДДІЛЕННЯ УБА Є  співорганізатором

обласних форумів, конкурсів, семінарів



Проведенная форумів

бібліотек/бібліотекарів

До Всеукраїнського дня 

бібліотек);

2015-2017р.р, консультацій 

з громадськістю



Підтримка членів УБА  в 

умовах COVID-19

• Підтримка членів 

онлайновими подіями, 

навчаннями  і 

ресурсами;

• Розвиток цифрових

складників послуг

• Спеціальна програма 

навчання, конкурсів, 

відзнак,  що враховує 

пандемічні виклики



Онлайновій марафон 

інноваційного досвіду  бібліотек 

України
Мета

представлення  широкій громадськості 

інноваційного досвіду бібліотек України;

Створення онлайн платформи  для обміну  
кращими бібліотечними практиками;

Вивчення та впровадження  ефективних 
механізмів для якісних змін у роботі бібліотек.



2022 - 2023 роки

2022р

• В області буде 
проводитись конкурс 
інноваційних ідей та 
проектів « Ініціативи для 
розвитку громад»

• На виставці у вересні на 
бібліотечному форумі
будуть представлені кращі
ідеї, і буде  відібрано
кращий досвід

2023р

• Кращі ідеї будуть  
відібрані для  
представлення 
кращого досвіду 
бібліотек 
Хмельниччини на 
загал бібліотек 
України 



Січень 2022 року

Звітно-виборні збори 

Хмельницького обласного 

відділення ВГО УБА



Дякую за увагу! 

067 955 95 30

nadiyasinica@i.ua


