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В соціально-економічних умовах сьогодення зростає місце і
роль публічної бібліотеки в житті громади. Плануючи роботу
необхідно звернути увагу на реалізацію інформаційної, освітньої,
дозвіллєвої функцій бібліотеки, враховуючи, перш за все, потреби
та інтереси членів громади.
Приступаючи до планування на 2018 рік пропонуємо
звернути увагу на найбільш актуальні напрямки бібліотечної
діяльності:
–
організація роботи бібліотеки як інформаційного,
освітнього та культурного центру;
–
забезпечення
доступності,
оперативності
та
комфортності отримання інформації користувачами бібліотеки;
–
надання допомоги користувачам в процесі освіти,
самоосвіти, формування особистості, розвитку творчих здібностей
та уяви;
–
формування інформаційної культури і культури
читання користувачів;
–
просування книги і читання серед населення і
підвищення рівня читацької активності;
–
здійснення всебічного розкриття фонду бібліотеки з
використанням різних форм індивідуальної і масової роботи;
–
проведення соціологічних досліджень з метою
виявлення інтересів і потреб користувачів, їхнього відношення до
бібліотеки, а також отримання оцінки якості надаваних
бібліотечних послуг;
–
вивчення досвіду роботи інших бібліотек з метою
впровадження в практику роботи бібліотеки найцікавіших форм
обслуговування та послуг.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
припинення
використання
Бібліотечно-бібліографічної
класифікації
та
впровадження Універсальної
десяткової
класифікації» від 22 березня 2017 року № 117 рекомендуємо
включити в плани роботи заходи по впровадженню УДК
бібліотеками.
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Пріоритетні напрямки роботи бібліотек обгрунтовані у
Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року
«Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку
України», «Довгостроковій стратегії розвитку української
культури – стратегії реформ», «Стратегії національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки».
При складанні річного плану роботи бібліотеки необхідно
спиратися на календарні і пам'ятні дати світового, державного і
місцевого значення, цільові програми і проекти.
При плануванні особливу увагу необхідно звернути на
обласні програми регіонального розвитку.

Області програми, які продовжують діяти у 2018 році
1.
Програма «Питна вода Хмельниччини» на 20082020 роки: рішення від 11.06. 2008 № 18-15/2008.
2.
Програма залучення інвестицій в економіку
Хмельницької області на 2011-2020 роки: рішення від 2 берез. 2011
р. № 42-3/2011.
3.
Стратегія регіонального розвитку Хмельницької
області на 2011-2020 роки: рішення від 18.05.2011 № 24-4/2011.
4.
Цільова
регіональна
програма підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення
житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на
2012-2020 роки: рішення від 15 берез. 2012 р. № 11-9/2012.
5.
Програма
розвитку
водного
господарства
Хмельницької області на період до 2021 року: рішення від 20 груд.
2012 р. № 21-14/2012.
6.
Обласна
цільова
соціальна
програма
оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2018 року: рішення
від 30.04. 2014 № 24-23/2014.
7.
Цільова програма захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
у Хмельницькій області на 2014-2018 роки: рішення від 18 черв.
2014 р. № 22-24/2014.
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8.
Програма
збереження
об'єктів
культурної
спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки: рішення від 26
груд. 2014 р. № 14-28/2014.
9.
Програма розвитку краєзнавства в Хмельницькій
області на період до 2020 року: рішення від 26 груд. 2014 р. № 1528/2014.
10. Програма
розвитку
автомобільних
доріг
загального користування місцевого значення у Хмельницькій
області на 2015-2018 роки: розпорядження від 16 жовт. 2014 р. №
27-26/2014.
11. Обласна програма соціальної підтримки осіб, які
беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх
сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області: рішення від 7
квіт. 2015 р. №20-31/2015.
12. Комплексна
програма
профілактики
правопорушень та боротьби зі злочинністю на території
Хмельницької області на 2016-2020 роки: рішення від 20 серп.
2015 р. № 31-34/2015.
13. Програма
покращення
координації
та
повсякденної (оперативної) діяльності громадських формувань з
охорони громадського порядку на території Хмельницької області
на 2016-2020 роки: рішення від 20 серп. 2015 р. № 32-34/2015.
14. Обласна цільова соціальна програма протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки: рішення від 20 серп. 2015
р. № 33-34/2015.
15. Програма
централізованого
забезпечення
медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням,
медикаментами та виробами медичного призначення на 2016 –
2018 роки: рішення 22.12. 2015 № 7-2/2015.
16. Програма розвитку освіти Хмельницької області
на 2016 – 2020 роки: рішення 22.12. 2015 № 8-2/2015.
17. Обласна програма правової освіти населення на
2016 – 2020 роки: рішення 17.02. 2016 № 10-4/2016.
18. Цільова програма забезпечення пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій
області на 2016-2020 роки: рішення 17.02. 2016 № 12-4/2016.
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19. Обласна комплексна програма соціального
захисту населення на 2016 – 2020 роки: рішення 17.02. 2016 № 144/2016.
20. Обласна
програма
фінансової
підтримки
комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»: рішення
17.02. 2016 № 15-4/2016.
21. Програма охорони навколишнього природного
середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки: рішення від
21.04. 2016 № 19-5/2016.
22. Комплексна програма використання трирівневої
моделі у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього
населення на території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки:
рішення від 21.04. 2016 № 30-5/2016.
23. Обласна цільова соціальна програма «Молодь
Хмельниччини»: рішення від 21.04. 2016 № 39-5/2016.
24. Обласна соціальна програма підтримки сім’ї,
запобігання та протидії домашньому насильству на період до 2020
року: рішення від 21.04. 2016 № 42-5/2016.
25.
Програма підвищення ефективності виконання
повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації
державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016
– 2019 роки: рішення від 20.10. 2016 № 45-8/2016.
26. Програма розвитку агропромислового комплексу
Хмельницької області на 2017 – 2021 роки: рішення 23.03. 2017 №
19-11/2017.
27. Програма розвитку малого і середнього
підприємництва Хмельницької області на 2017 – 2018 роки:
рішення 23.03. 2017 № 21-11/2017.
28. Програма
підвищення
енергоефективності
Хмельницької області на 2017 – 2021 роки: рішення 23.03. 2017 №
22-11/2017.
29. Програма сприяння якісній бойовій підготовці
військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії
України, які розташовані на території Хмельницької області, на
2017 рік: рішення 23.03. 2017 № 27-11/2017.
30. Обласна програма соціальної підтримки осіб, які
беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх
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сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області: рішення від 13.07.
2017 № 12-14/2017.
31. Антикорупційна
програма
Хмельницької
обласної ради на 2017 рік: рішення від 13.07. 2017 № 13-14/2017.
Джерело:
rozvitku/

http://km-oblrada.gov.ua/programi-regionalnogo-

Орієнтири діяльності бібліотек на 2018 рік
Міжнародні десятиліття (за рішенням Генеральної
Асамблеї ООН):
2010 – 2020 рр. – Десятиліття Організації Об`єднаних
Націй, присвячене пустиням і боротьбі з опустеленням;
2011 – 2020 рр. – Десятиліття дій за безпеку дорожнього
руху;
2011 – 2020 рр. – Десятиліття біорізноманіття Організації
Об`єднаних Націй;
2011 – 2020 рр. – Третє міжнародне десятиліття за
викорінення колоніалізму;
2013 – 2022 рр. – Міжнародне десятиліття зближення
культур;
2014 – 2024 рр. – Десятиліття сталої енергетики для всіх;
2015 – 2024 рр. – Міжнародне десятиліття осіб
африканського походження;
2016 – 2025 рр. – Десятиліття дій Організації Об'єднаних
Націй з проблем харчування (http://bit.ly/2z1moiO);
2018 рік оголошено Роком культурної спадщини Європи
(http://bit.ly/2Agqsju);
2018 рік – Рік охорони культурної спадщини
(http://bit.ly/2ziShHV);
2018 рік оголошено роком продовження Розвитку
української освіти (http://bit.ly/2hNUO58 );
2018 рік оголошено Роком Божого Слова в Україні
(http://bit.ly/2AWje0u );
2018
рік
оголошено
Роком
німецької
мови
(http://bit.ly/2AYqN6J );
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2018
рік
оголошено
Роком
реалізації
правопросвітницького
проекту
«Я
маю
право!»
(http://bit.ly/2BcK0CH );
Всесвітня столиця книги 2018 року – столиця Мальти
Валетта (http://bit.ly/2Agqsju ).

Визначні краєзнавчі дати Хмельниччини
Значну роль при плануванні роботи відіграють краєзнавчі
дати та події, серед яких:
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років з часу повстання проти литовців на околицях
Кам’янця, яке вдалося придушити лише у 1434 р.
(1393).
років з часу надання містечку Смотрич, нині
смт Дунаєвецького району, Магдебурзького права (1448).
років з часу надання місту Зіньків, нині селище
Віньковецького району, Магдебурзького права (1458).
років з часу надання місту Стара Синява, нині селище
міського типу, Магдебурзького права (1543).
років з дня народження Стефана Потоцького (15681631) – військового діяча, подільського генерального
старости (Кам’янецьке і Летичівське староства).
років з дня народження Мелетія Герасимовича Смотрицького (1578-1634; за іншими джерелами дати
народження 1572, 1577, 1579) – письменникаполеміста, вченого-філолога, церковного і громадського діяча. Народився у с. Смотрич Дунаєвецького
району. На вшанування його пам’яті засновано обласну
іменну премію.
років з часу надання Ляхівцям, нині смт. Білогір’я,
Магдебурзького права (1583);
з часу збройної боротьби селянського загону на околицях
Плоскирова. Згодом повстанці влилися у селянсько-козацький загін Северина Наливайка.
років з часу заснування першої друкарні у
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м. Костянтинів (Старокостянтинів) з ініціативи князя
Василя-Костянтина Острозького (1588).
років тому під час татарського набігу було спалено і
пограбовано
сотні
сіл
нинішньої
північної
Хмельниччини (1593);
з часу надання Меджибожу Магдебурзького права.
років з початку першої хвилі гайдамацького руху на
Поділлі (1703).
років з дня народження Якуба Кубицького (1758-1833)
– польського архітектора, автора проектів палаців у
селах Ладиги і Самчики Старокостянтинівського
району.
років з дня народження Вавжинця Марчинського
(1778-1845) – польського історика, геолога, краєзнавця
Поділля, церковного діяча, педагога, життя якого
пов’язане з Поділлям, зокрема з м. Кам’янець-Подільський.
років з часу побудови у с. Маліївці Дунаєвецького
району графом Ігнацієм Орловським одного з
найкращих палаців на Поділлі (1788).
років з дня народження Михайла Карловича Скибицького (1793-1847) – волонтера, соратника Сімона
Болівара, одного з керівників боротьби за незалежність
іспанських колоній в Латинській Америці. Народився у
с. Корчівка Красилівського району.
років з початку повстанського руху на Поділлі проти
кріпацтва під проводом Устима Кармалюка (1813).
років з часу відкриття Славутської папірні, нині ВАТ
«Славутсько-Полянська паперова фабрика» (1818).
років з дня народження Андріана Фомича
Баранецького (1828-1891) – лікаря, політичного і
громадського діяча, одного з ініціаторів створення
науково-громадського Товариства подільських лікарів,
засновника Краківських вищих жіночих курсів.
Народився у смт Ярмолинці.
років з дня народження Олександра Антоновича
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Хотовицького (1833-1893) – релігійного діяча, ректора
Волинської духовної семінарії. Народився у с. Колки
Теофіпольського району.
років з дня народження Маркелина Олексійовича
Олесницького (1848-1905) – релігійного діяча, доктора
богослов’я, професора психології, письменника.
Народився у смт Теофіполь.
років з дня народження Семена Ілліча ШохорТроцького (1853-1923) – талановитого педагогаметодиста, діяча в галузі шкільної математичної освіти.
Народився у м. Кам’янець-Подільський.
років з дня народження Никандра Васильовича
Молчановського (1858-1906) – історика-історіографа,
поділлєзнавця, автора «Очерка известий о Подольской
земле до 1434 года» – однієї з найповніших робіт про
край.
років з часу польського національно-визвольного
повстання проти російського царизму на теренах
Південно-Східної Волині (1863).
років з дня народження Олександра Миколайовича
Прусевича (1878-1944) – польського історика,
етнографа, природознавця, бібліографа, музеєзнавця,
дослідника Поділля і Волині, члена Подільського
історико-археологічного
товариства,
товариства
Подільських природодослідників.
років з дня народження Євгена Григоровича Кондрацького (1888-1929) – педагога, журналіста, голови
Подільського товариства “Просвіта” (1919-1920).
Народився у с. Руда Гірчичнянська, нині Дунаєвецького
району;
з дня народження Петра Васильовича Табінського
(1888-1948) – священика-богослова, педагога, борця за
українізацію української православної церкви в роки
Української революції, приват-доцента Кам’янецьПодільського державного українського університету,
ректора
Подільської
духовної
семінарії
за
10
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сумісництвом;
з дня народження Володимира Івановича Кочубея
(1888-1937) – археолога, краєзнавця, засновника
Шепетівського окружного краєзнавчого музею у
м. Славута (1926). Очолював Шепетівське наукове
товариство
при
ВУАН.
Був
репресований,
реабілітований посмертно. Народився у с. Жижниківці,
нині Білогірського району.
років з часу відкриття у Проскурові першої в місті
друкарні (1893).
років з дня народження Арсена Григоровича
Мартинюка (1898-1983) – хірурга, доктора медичних
наук, професора Тернопільського медичного інституту,
народився у с. Лідихівка Теофіпольського району.
років з дня народження Анастасії Іванівни Мандзюк
(1903–1995) – математика, професора Київського
технологічного інституту харчової промисловості, нині
Національний університет харчових технологій.
Народилася у с. Івашківці, нині Новоушицького
району;
з дня народження Володимира Григоровича Панасюка
(1903-?) – фахівця в галузі медицини, доктора хімічних
наук, професора. Народився у с. Гаврилівці, нині
Кам’янець-Подільського району;
з дня смерті Каленика Васильовича Шейковського
(1835-1903) – українського мовознавця, етнографа,
фольклориста Поділля. Народився у м. Кам’янецьПодільський.
років з часу появи у Проскурові по вул. Кам’янецькій
першого ілюзіону (кінотеатр; 1908);
з дня народження Марії Яківни Мельник (1908-1971) –
української громадської діячки, педагога. Емігрувала в
США (1935). У Філадельфії організувала 62 відділення
Союзу українок Америки. Народилася у м. Кам’янецьПодільський;
з дня народження Андрія Григоровича Паравійчука
11
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(1908-1986) – краєзнавця, бібліографа Поділля;
з
дня
народження
Олександра
Семеновича
Перельмутра (1908-1975) – кандидата технічних наук,
лауреата Державної премії СРСР, розробника
наркозних препаратів, апаратів для штучної вентиляції
легенів. Народився у м. Проскурів.
років з дня народження Петра Семеновича Коваца (19131941) – Героя Радянського Союзу. Народився у
с. Захарівці Хмельницького району;
з часу відкриття місцевим домовласником М. Шильманом деревообробної фабрики столярних виробів
(нині Хмельницька меблева фабрика);
з часу відкриття у Дунаївцях російсько-єврейської бібліотеки (засновник М. Шварц);
з дня народження Миколи Андрійовича Задорожного
(1913-1984) – краєзнавця, природознавця Поділля.
Народився у с. Завадинці, нині Городоцького району.
років з дня народження Олексія Івановича Стефанюка
(1918-2008) – Героя Радянського Союзу. Народився у
с. Підлісний Олексинець Городоцького району.
років з дня народження Володимира Михайловича
Тимощука (1923-1966) – Героя Радянського Союзу.
Народився у с. Харківці Старосинявського району.
років з часу Голокосту 1933 року, під час якого
постраждали тисячі подолян.
років з часу заснування у м. Хмельницький хорової
капели, нині Державний ансамбль пісні і танцю
«Козаки Поділля» (1938).
років з часу створення макаронного цеху харчокомбінату, від якого бере початок нинішня Хмельницька макаронна фабрика, ПрАТ (1948);
з часу заснування школи у с. Новоселиця Полонського
району.
років з часу відкриття обласної дитячої лікарні (1958).
років з часу відкриття Народного музею у м. Полонне
(1963);
12
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з часу введення в дію телеретранслятора у Вінниці, що
дало можливість хмельничанам дивитися передачі,
єдиного на той час, всесоюзного телеканалу «ЦТ».
років з часу відкриття обласного протитуберкульозного
диспансеру (1968).
років з часу відкриття у м. Хмельницький
Центрального універсального магазину (ЦУМ) (1973);
з часу введення в експлуатацію у м. Хмельницький
автоматичної міжміської телефонної станції.
років з часу заснування Хмельницького заводу «Нева»,
нині ПАТ «Завод «Нева» (1978).
років з часу смерті Степана Акимовича Красовського
(1897-1983) – видатного військовослужбовця,
маршала авіації, Героя Радянського Союзу.
років з часу відкриття Полонської дитячої художньої
школи (1988).
років з часу заснування щорічних обласних премій
імені: Ю. Сіцінського, К. Широцького, М. Смотрицького, М. Годованця, В. Заремби, П. Бучинського,
В. Розвадовського, Т. Шевченка, П. Фараонова.

Знаменні і пам’ятні дати Хмельницької області на 2018 рік
видані окремим виданням «Календар знаменних та пам’ятних
дат Хмельниччини на 2018 рік», з яким можна ознайомитися на
сайті Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки в
розділі «Ресурси» «Наші видання»
http://www.ounb.km.ua/vidanya/index.php .
При складанні планів роботи радимо звернути увагу на
знаменні та пам’ятні дати.

Цього року виповнюється
1040

1035

років від дня народження Ярослава Мудрого (бл. 978–
1054), великого князя Київського, державного діяча
Київської Русі.
років від дня народження Антонія Печерського (983–
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1073), церковного діяча Київської Русі, одного із
засновників Києво-Печерського монастиря.
років від дня народження Ростислава Володимировича
(бл. 1038–1067), князя Тмутараканського, внука
Ярослава Мудрого.
рокiв вiд дня народження Володимира Мономаха
(1053–1125), великого князя Київського, видатного
державного, політичного та освітнього діяча Київської
Русі, автора твору «Повчання дітям» (1106).
років тому (1113) складено первісний варіант
літописного зводу «Повість временних літ».
років від дня народження Василька Романовича (1203–
?), волинського князя, сина засновника ГалицькоВолинської держави Романа Мстиславовича.
років від дня народження Миколая Коперника (1473–
1543), польського та німецького астронома,
математика (творець геліоцентричної теорії світу).
років вiд дня народження Мiшеля Нострадамуса
(1503–1566), астролога, лікаря, поета.
років від дня народження Джордано Бруно (1548–
1600), італійського філософа-матеріаліста, поета.

років від дня смерті Карпа Павловича Скидана (? –
1638), полковника запорізьких нереєстрових козаків,
одного з керівників національно-визвольних повстань
1637–1638 рр.
років від дня народження Ісаака Ньютона (1643 –
1727),
англійського
вченого
(один
із
основоположників сучасного природознавства).
років від початку національно-визвольної війни
українського народу проти польсько-шляхетського
панування (1648–1657).
років тому було завершено будівництво Андріївської
церкви (1753) у Києвi.
років від дня народження Василя Назаровича Каразіна
(1773–1842), українського вченого, винахідника,
14
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освітнього та громадського діяча, публіциста.
від дня народження Стендаля (справж. Анрі Марі
Бейль, 1783 – 1842), французького письменника.
років від дня народження Андрія Андрійовича
Вербицького (1788–1859), українського вченого,
літератора, педагога;
від дня народження Джорджа Ноела Гордона Байрона
(1788 – 1824), англійського поета.
рокiв вiд дня народження Остапа Микитовича Вересая
(1803–1890), українського кобзаря, чия гра на бандурі
та розмаїття репертуару привернули увагу Миколи
Лисенка, Олександра Русова, Павла Чубинського;
з дня смерті Петра Івановича Калнишевського (1691–
1803), українського політика, військовокомандувача,
кошового отамана Запорозької Січі.
років від дня народження Юхима Степановича
Кримського (1838–1915), українського літератора,
педагога, краєзнавця, етнолога, бібліографа;
від дня народження Івана Семеновича НечуяЛевицького (справж. – Левицький, 1838–1918),
українського письменника.
років від дня народження Миколи Андрійовича
Вербицького (1843 – 1909), українського письменника,
педагога, громадського діяча;
з дня смерті Григорія Федоровича КвіткиОснов’яненка (справж. – Квітка, 1778–1843),
українського письменника, культурно-громадського
діяча.
років від дня народження Вінсента (Вінсент Віллем)
Ван Гога (1853–1890), голландського живописця.
років від дня народження Володимира Івановича
Вернадського
(1863–1945),
українського
та
російського вченого-енциклопедиста, природознавця,
мінералога, геохіміка;
вiд дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської
(1863–1942), української письменницi, громадськокультурної діячки;
15
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вiд дня народження Бориса Дмитровича Грiнченка
(1863–1910),
українського
письменника,
літературознавця, лексикографа, етнографа, історика,
публіциста, педагога, громадсько-культурного діяча.
років від часу заснування (1873) Наукового товариства
ім. Шевченка (НТШ) у Львові – найдавнішої
української наукової організації (до 1892 р. діяла як
Літературне товариство ім. Шевченка);
від дня народження Павла Петровича Скоропадського
(1873–1945), українського державного та політичного
діяча, воєначальника, гетьмана України (1918).
років від дня народження Олексія Миколайовича
Толстого (1883 – 1945), російського письменника;
вiд дня народження Миколи Федоровича Яшека
(1883–1966), українського бiблiографа.
років від дня народження Івана Тарасовича Гончара
(1888–1944), українського гончара, майстра керамічної
скульптури малих форм;
від дня народження Костянтина Прохоровича Зленка
(1888–1965), українського письменника, культурноосвітнього діяча;
від дня народження Антона Семеновича Макаренка
(1888–1939),
українського
та
російського
письменника, педагога;
від дня народження Миколи Олексійовича Грінченка
(1888–1942),
українського
музикознав-ця,
фольклориста, мистецтвознавця.
років з часу відкриття (1893) Трипільської культури.
років від дня народження Володимира Михайловича
Сосюри (1898 – 1986), українського поета, лірика.
років від дня народження Наталії Львівни Забіли
(1903–1985), української письменниці, переклада-ча,
драматурга.
років від дня народження Ірвіна Шоу (1913–1984),
американського
письменника,
драматурга,
кіносценариста;
16
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від дня народження Володимира Гнатовича Хоткевича
(1913–1982), українського фізика;
з дня смерті Михайла Михайловича Коцюбинського
(1864–1913), українського письменника, культурного
та громадського діяча;
з дня смерті Лесі Українки (справж. – Лариса Петрівна
Косач-Квітка) (1871–1913), української поетеси,
перекладача, громадської діячки;
від дня народження Льва Івановича Антропова (1913–
1994), українського хіміка;
вiд дня народження Альбера Камю (1913–1960),
французького письменника, філософа;
вiд дня народження Георгія Iларіоновича Майбороди
(1913–1992), українського композитора;
вiд дня народження Платона Микитовича Воронька
(1913–1988), українського поета.
років від дня народження Олеся Терентійовича
Гончара (1918–1995), українського письменника,
громадського діяча;
від дня народження Василя Сухомлинського (19181970), українського педагога, гуманіста, мислителя,
дитячого письменника.
років від дня народження Євгена Михайловича
Дударя.
річниця Голодомору в Україні (1932–1933).
років від дня народження Василя Семеновича Стуса
(1938 – 1985), українського поета, перекладача,
правозахисника;
від дня народження Володимира Семеновича
Висоцького (1938 – 1980), російського поета, актора;
від дня народження Леоніда Даниловича Кучми,
українського державного та політичного діяча,
Президента України (1994–2004).
рокiв вiд дня народження Богдана Михайловича
Стельмаха,
українського
драматурга,
поета,
17
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років тому складено первісний варіант літописного
зводу «Повість временних літ» (1113).
років від дня виходу збірки новел італійського
письменника Джованні Боккаччо «Декамерон» (1353).
років від дня виходу сатиричного роману Франсуа
Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» (1533).
років від дня виходу п’єси Вільяма Шекспіра
«Приборкання норовливої» (1593).
років від дня виходу поеми Івана Петровича
Котляревського «Енеїда» (1798).
років від дня виходу першої частини драми Йоганна
Вольфганга фон Гете «Фауст» (1808).
років від дня виходу поеми Джорджа Байрона
«Паломництво Чайльд Гарольда» (1818).
років від дня виходу історичного роману Вальтера
Скотта «Квентін Дорвард» (1823).
років від дня виходу повісті Григорія Федоровича
Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма»;
роману Оноре де Бальзака «Євгенія Гранде»;
повісті Миколи Васильовича Гоголя «Ніс» (1833).
років від дня виходу п’єси Івана Петровича
Котляревського «Наталка-Полтавка»;
казок Ганса Крістіана Андерсена «Дикі лебеді» та
«Непохитний олов’яний солдатик»;
роману Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»
(1838).
років від дня виходу творів Тараса Григоровича
Шевченка – поезії «Розрита могила!» та драми «Назар
Стодоля»;
оповідання Едгарда По «Золотий жук» (1843).
років від дня виходу роману Чарльза Діккенса «Домбі і
син» (1848).
років від дня виходу роману Чарльза Діккенса
«Холодний дім» (1853).
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років від дня виходу повісті Марка Вовчка «Кармелюк»
(1863).
років від дня виходу роману Жуля Верна «Діти капітана
Гранта» (1868).
років від дня виходу пригодницького роману Жуля
Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (1878).
років від дня виходу повісті Івана Яковича Франка
«Захар Беркут»;
комедії Михайла Петровича Старицького «За двома
зайцями»;
роману Роберта Стівенсона «Острів скарбів» (1883).
років від дня виходу комедії Івана Карпенка-Карого
«Сто тисяч» (1888).
років від дня виходу драми Івана Яковича Франка
«Украдене щастя»;
оповідання Артура Конан-Дойля «Остання справа
Холмса» (1893).
років від дня виходу роману Михайла Петровича
Старицького «Розбійник Кармелюк» (1903).
років від дня виходу роману Джека Лондона «Мартін
Іден» (1913).
років від дня виходу збірки Павла Григоровича Тичини
«Сонячні кларнети» (1918).
років від дня виходу роману Ярослава Гашека
«Пригоди бравого вояка Швейка»;
повісті Олександра Гріна «Червоні вітрила»;
книги Івана Огієнка «Українська культура» (1923).
років від дня виходу комедії Миколи Гуровича Куліша
«Мина Мазало» (1928).
років від дня виходу збірки Богдана-Ігора Антонича
«Зелена Євангелія» (посмертне видання, 1938).
років від дня виходу казки Антуана де Сент-Екзюпері
«Маленький принц»;
казки Самуїла Яковича Маршака «Дванадцять місяців»
(1943).
років від дня виходу повісті Івана Павловича Багряного
«Огненне коло» (1953).
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років від дня виходу публіцистичної праці Василя
Олександровича Сухомлинського «Дума про людину»
(1963).
років від дня виходу роману Олеся Терентійовича
Гончара «Собор» (1968).
років від дня виходу повісті Всеволода Зіновійовича
Нестайка «Тореадори з Васюківки»;
від дня виходу роману Павла Архиповича
Загребельного «Смерть у Києві» (1973).
років від дня виходу роману Павла Архиповича
Загребельного «Я. Богдан» (1983).

Державні та народні свята
1 січня
6 січня
7 січня
22 січня
8 березня
8 квітня
1 травня
9 травня
27 травня
28 червня
24 серпня
14 жовтня
25 грудня

Новий рік.
Святвечір. Багата кутя.
Різдво Христове.
День Соборності.
Міжнародний жіночий день.
Світле Христове Воскресіння. Великдень.
День міжнародної солідарності трудящих.
День Перемоги.
День Святої Трійці.
День Конституції.
День Незалежності України.
День захисників України.
Різдво Христове за Григоріанським календарем.

Професійні, громадські свята
1
25
26
27
28

Січень
Всесвітній день миру.
День Тетяни.
Міжнародний день митних служб;
День працівника контрольно-ревізійної служби України.
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.
Міжнародний день захисту персональних даних.
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Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни;
День пам’яті Героїв Крут.
Міжнародний день ювеліра.
Лютий
Всесвітній день боротьби проти раку.
День безпеки в Інтернеті.
Міжнародний день стоматолога.
Всесвітній день радіо.
День Святого Валентина.
День вшанування учасників бойових дій на території
інших держав;
День комп’ютерника.
День Героїв Небесної Сотні.
Міжнародний день рідної мови.
День працівників патрульно-постової служби України.
Березень
Всесвітній день цивільної оборони.
Всесвітній день дикої природи;
Всесвітній день письменника.
Міжнародний жіночий день.
Міжнародний день ді-джея (World DJ Day);
День землевпорядника України.
День українського добровольця.
Всесвітній день захисту прав споживачів.
День працівників житлово-комунального господарства і
побутового обслуговування населення;
День працівника податкової та митної справи України.
Всесвітній день Землі.
Всесвітній день поезії;
Міжнародний день лялькаря;
Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової
дискримінації.
Всесвітній день водних ресурсів.
День Національної гвардії України.
Міжнародний день театру.
21

1
4
7
8
12
17
18
21
22
23
26
28
29

1
3
5
7
8
12
13
17
18

19
20

Квітень
День сміху;
Міжнародний день птахів.
День веб-майстра.
Всесвітній день здоров’я.
Міжнародний день циган.
Всесвітній день авіації і космонавтики;
Всесвітній День рок-н-ролу.
День пожежної охорони.
День пам’яток історії та культури.
Міжнародний день астрономії.
Міжнародний день Землі.
Всесвітній день книг і авторського права.
Міжнародний день інтелектуальної власності;
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля.
Всесвітній день охорони праці.
Всесвітній день поріднених міст;
Міжнародний день танцю.
Травень
День міжнародної солідарності трудящих
Всесвітній день свободи друку;
День кондитера.
Всесвітній день акушерки;
Міжнародний день боротьби за права інвалідів.
День радіо.
День пам’яті та примирення в Україні.
Всесвітній день медичних сестер.
День матері в Україні.
День вишиванки.
Міжнародний день музеїв;
День боротьби за права кримськотатарського народу;
День
скорботи
і
пам’яті
жертв
депортації
кримськотатарського народу.
День Європи в Україні.
День банківських працівників України;
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День пам’яті жертв політичних репресій.
День слов’янської писемності і культури;
Європейський День парків.
День
працівників
видавництв,
поліграфії
книгорозповсюдження України.
День хіміка.
День прикордонника.
Міжнародний день миротворців ООН.
Всесвітній день без тютюну;
Всесвітній день блондинок.

і

27
28

Червень
Міжнародний день захисту дітей.
День працівників місцевої промисловості України;
День працівників водного господарства України.
Всесвітній день охорони навколишнього середовища.
День журналіста України.
Всесвітній день океанів;
Міжнародний день домогосподарки.
Міжнародний день друзів.
День працівників текстильної і легкої промисловості.
Всесвітній день донора.
День захисту людей похилого віку.
Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою;
День батька;
День медичного працівника.
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в
Україні.
День молоді.
День дружби та єднання слов’ян;
День митної служби України;
Міжнародний день моряка.
Міжнародний день рибальства.
День Конституції України.
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Липень
День архітектури України.
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Всесвітній день поцілунку.
День рибалки;
День родини.
Всесвітній день шоколаду.
День металурга.
День бухгалтера України;
У цей день (1990) Верховною Радою УРСР було
прийнято декларацію про державний суверенітет
України.
Міжнародний день шахів.
День парашутиста.
День системного адміністратора.
День хрещення Київської Русі.
День працівників торгівлі.
Міжнародний день дружби;
Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.
Серпень
День інкасатора.
День повітряно-десантних військ.
День Національної поліції України.
День повітряних і Збройних Сил України;
День залізничника.
День військ зв’язку України;
Міжнародний день альпінізму;
Всесвітній день кішок.
День будівельника;
День працівників ветеринарної медицини.
День археолога.
Всесвітній день бездомних тварин.
День пасічника України.
День Державного Прапора України.
День Незалежності України (1991).
День авіації України.
День шахтаря.
Вересень
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День знань;
Початок Другої світової війни (1939).
День підприємця України;
День нотаріату.
Міжнародний день благодійності.
День військової розвідки України.
День українського кіно;
День фізичної культури і спорту України;
Міжнародний день грамотності;
Всесвітній день надання першої медичної допомоги.
Міжнародний день краси;
День танкіста;
День працівників нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості України.
День комп’ютерника і програміста.
День народження Google;
День винахідника України.
День працівників лісу.
День працівників цивільного захисту України (День
рятівника).
Міжнародний день миру.
День без автомобілів;
День партизанської слави України.
День машинобудівника України;
День осіннього рівнодення.
Європейський день мов.
Всесвітній день моря;
Всесвітній день туризму.
Всеукраїнський день бібліотек;
День усиновлення;
Міжнародний день перекладача.
Жовтень
Всесвітній День архітектора;
Міжнародний день людей похилого віку;
Міжнародний день музики;
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Міжнародний день лікаря.
Міжнародний день соціального педагога.
Всесвітній день тварин.
Всесвітній день вчителя;
Всесвітній день посмішки.
День юриста України.
Всесвітній день пошти.
Всесвітній день зору;
Міжнародний день дівчаток.
День Українського козацтва;
День захисника України;
День працівників державної санітарно-епідеміологічної
служби України;
День художника України;
Міжнародний день стандартизації.
Всесвітній день здoрoвoгo харчування.
Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
Україна увійшла до Ради Європи;
Європейський День боротьби з торгівлею людьми.
Всесвітній день статистики;
День працівників целюлозно-паперової промисловості;
Міжнародний день авіадиспетчера;
Міжнародний день кухаря і кулінара.
День працівників харчової промисловості.
Всесвітній день людей з вадами мовлення;
Міжнародний день шкільних бібліотек.
Всесвітній день розвитку інформації;
День Організації Об’єднаних Націй.
День народження Національної спілки художників
України.
День автомобіліста;
День визволення України від фашистських загарбників.
Міжнародний день пам’яті жертв політичних репресій.
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Листопад
День інженерних військ України;
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День ракетних військ і артилерії;
День чоловіків.
День залізничника України;
День працівників соціальної сфери України.
Всесвітній день якості.
Всеукраїнський день працівників культури та аматорів
народного мистецтва;
День української писемності та мови;
День книги рекордів Гіннеса.
Всесвітній день науки;
Міжнародний день бухгалтерії.
День працівників радіо, телебачення та зв’язку України.
Міжнародний день студентів.
День працівників сільського господарства України.
День Гідності та Свободи.
День подяки.
День пам’яті жертв голодомору.
Всесвітній день інформації;
Міжнародний день захисту інформації;
День домашніх тварин.
Грудень
Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
День працівників прокуратури України.
Всесвітній день комп’ютерної графіки;
Міжнародний День людей з інвалідністю.
День інформатики.
Всесвітній день грунтів.
День Збройних Сил України.
День місцевого самоврядування в Україні;
Міжнародний день цивільної авіації.
День благодійності;
Міжнародний день боротьби з корупцією.
Всесвітній день футболу;
День прав людини.
День сухопутних військ України.
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День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
День працівників суду України;
Міжнародний день чаю.
День адвокатури України;
Міжнародний день допомоги бідним.
День енергетика.
День працівників архівних установ України.
День подарунків.

Загальнообласні заходи, які варто включити
в плани роботи
Обласні заходи
Обласний конкурс серед публічних бібліотек
«Успішна бібліотека – дієва громада».
березень– вересень
2.
Ярмарок бібліотечних проектів «Сучасні проекти
для зміцнення громади».
вересень
3. Х Обласний форум бібліотекарів Хмельниччини.
вересень
4.
День керівника «Управління та організація
діяльності бібліотек – новий формат».
Грудень
1.

5.

Обласні літературно-мистецькі свята
протягом року

Заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників
1.
Літній клуб бібліотечного менеджера (обласний
семінар директорів ЦБС, ЦРБ, ЦМБ, центральних бібліотек ОТГ)
«Роль центральних бібліотек в консолідації зусиль публічних
бібліотек регіону» на базі бібліотек Теофіпольського та
Білогірського районів (червень).
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2.
Лабораторія професійної майстерності методиста
«Роль методичної служби у сучасному бібліотечному процесі»
на базі бібліотек м. Хмельницького. (листопад)
3.
Семінар
«Організація
бібліотечного
обслуговування в об’єднаних територіальних громадах».
(березень)
4.
Семінар–практикум
працівників
відділів
комплектування
«Впровадження
УДК.
Систематизація
документів». (квітень)
5.
День обласної бібліотеки для працівників публічних
бібліотек на базі Красилівської та Чемеровецької ЦБ (березень,
жовтень)
6.
Зональний
семінар-практикум
«Сільська
бібліотека – платформа регіонального туризму» на базі
бібліотек Віньковецького, Старокостянтинівського, Славутського
районів. (липень, серпень, жовтень)
7.
Вебінари:
–
для ІТ-спеціалістів бібліотек «Використання
хмарних технологій бібліотеками» (квітень); «Система
автоматизації бібліотек ІРБІС» (серпень);
–
для
бібліографів
«Довідково-бібліографічне
обслуговування населення. Онлайн-послуги для користувачів»
(серпень).
В рамках реалізації обласної програми «Обласна
бібліотека – бібліотекам села» плануємо:
1.
Бібліодень сільського бібліотекаря в ОУНБ
«Сільська бібліотека – центр громади: сучасне бачення
якісного обслуговування» з виїздом в сільську бібліотеку
Розсошанської ОТГ. (липень)
2.
Цикл тренінг-семінарів в рамках творчої студії
«Сучасна бібліотека: нові вимоги, нові можливості» на базі
бібліотек
Волочиського,
Кам’янець-Подільського,
Старосинявського районів. (травень, червень, серпень)
3.
Майстер-клас «Бібліотечне обслуговування – нова
реальність» для бібліотечних працівників Летичівської ОТГ.
(жовтень)
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4.
Тренінг
«Медіаграмотність
в
бібліотеці:
застосовуємо на практиці» для бібліотечних працівників
м. Кам’янець-Подільського. (квітень)
5.
Вебінари:
–
«Проектна діяльність бібліотеки: залучення
позабюджетного фінансування»;
–
«Нові бібліотечні послуги з використанням
інформаційних технологій»;
–
«Ігрофікація в бібліотечній діяльності»;
–
«Сучасні аспекти краєзнавчої роботи публічної
бібліотеки»;
–
«Краєзнавчий аспект в системі бібліотечного
обслуговування»;
–
«Менеджмент в соціальних мережах».
Соціологічні дослідження
1.
«Стан забезпечення бібліотечного обслуговування
жителів ОТГ» (загальнообласне дослідження)
протягом року
2.
«Вивчення потреб працівників бібліотек для
розширення
професійного
профілю»
(загальнообласне
дослідження)
березень – червень
3.
«Вивчення хронологічного складу бібліотечних
фондів
публічних
бібліотек
області»
(загальнообласне
дослідження)
протягом року
4.
«Краща
книга
Хмельниччини
2017»
до
Всесвітнього дня книги та авторського права (моніторинг)
березень – квітень
5.
«Стан інформатизації бібліотек області» (щорічна
маркетингова розвідка)
березень-жовтень
6.
«Методична діяльність центральних бібліотек в
умовах реформ» (моніторинг)
ІІІ кв.
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7.
«Аналіз даних електронної системи моніторингу в
публічних бібліотеках» (моніторинг)
І – ІІ квартал
8.
«Підвищення кваліфікації бібліотечних спеціалістів
області» (щоквартальний моніторинг в рамках онлайн клубу
«Сучасний методист»)
Щоквартально
Важливим при плануванні роботи є Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 574-р «План
заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та
увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020
року» (http://bit.ly/2iEp0gs),
Радимо запланувати:
– Круглий стіл «Євромайдан. Героям Слава!»
– День Гідності «Згадай, з чого починалася революція!»
– Фотосушка – експозиція світлин, на яких закарбовано
зворушливі, тривожні і трагічні моменти тих подій;
– Вечір пам’яті «Громадянський подвиг людей, які
виступили на захист демократичних цінностей»;
– Тематичні експозиції «Майдан та українська національна
ідея»;
– Виставка періодичних видань «Шануймо подвиг героїв
Майдану;»
– Літературні читання «Революція, що змінила країну»;
– Відеопрезентація документальних фільмів про події
вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення
пам’яті Героїв Небесної Сотні «Біль мого народу»;
– Тематичні години спілкування:
 «Україна – територія Гідності й Свободи»;
 «Революція Гідності. Як це відбувалось»;
 «Пам’ять про героїв стукає в наші серця».
Оскільки в наступному році виповнюється 100-річчя з часу
прийняття Українською Центральною Радою IV Універсалу –
документу, який відіграв значну роль у формуванні національного
духу, став фундаментом формування незалежної української
31

держави бібліотекам потрібно запланувати ряд інформаційних
соціокультурних заходів, присвячених цій даті.
Також для становлення української держави важливою
стала найкривавіша битва ХХ століття – бій під Крутами, коли на
українську столицю наступали більшовицькі війська (в 2018 році
відзначатимемо 100-річчя цих подій), пропонуємо включити в
плани роботи:
– Акції пам’яті;
– Уроки мужності, інформаційно-виховні години: «Тут
кувалася наша воля», «Коли стають до зброї діти, народ цей не
перемогти», «Через віки ваш вчинок в пам’яті зростає»;
– Перегляд кінофільму «Бій під Крутами»;
– Круглий стіл «Герої Крут. Міфи та реальність»;
– Бібліотечні читання: «Сторінка боротьби за державну
незалежність України: герої Крут», «Велика ціна визволення».
Так як 2018 рік оголошено роком німецької мови в
Україні в плани роботи слід включити заходи з популяризації
німецької мови, при проведенні яких пропонуємо використовувати
наступні бібліотечні форми роботи:
– уроки вивчення німецької мови;
– зустрічі з цікавими людьми;
– книжкові виставки (за наявності літератури німецькою
мовою в книжкових фондах бібліотек);
– перегляди відеофільмів німецькою мовою;
– представлення культури, зустрічі з цікавими людьми;
– віртуальні подорожі цікавими місцями Німеччини.
Оскільки послуги електронного урядування постійно
оновлюються, їх впровадження та популяризація бібліотеками
залишається одним із найважливіших напрямків діяльності.
Рекомендуємо включити в плани роботи тренінги та індивідуальні
навчання з використанням електронних послуг, які користувач
бібліотеки може отримати в онлайн-режимі.
При плануванні роботи на наступний рік обов’язково
включити заходи, спрямовані на:
 підвищення престижу читання;
 обслуговування людей з обмеженими фізичними
можливостями;
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 популяризацію краєзнавчої діяльності;
 налагодження
співпраці
з
органами
місцевого
самоврядування;
 активізацію рекламної діяльності бібліотеки.
Говорячи про рекламну діяльність, в першу чергу, зверніть
увагу на пропаганду та підтримку читання, популяризацію
бібліотечних послуг та соціокультурних заходів. З її допомогою
користувачі зможуть дізнатися про нові можливості бібліотеки, її
поточні плани на майбутнє. Популяризуйте свою бібліотеку в
інтернет-ресурсах, в першу чергу, на офіційних веб-сайтах, блогах,
сторінках в соціальних мережах, адже в час інформаційних
звершень
веб-ресурси
стають
потужним
інструментом,
використавши який бібліотека отримає масу переваг.

Рекомендована тематика семінарів бібліотечних
працівників
1.
Простір бібліотеки. Новий погляд. Креативний
підхід.
2.
Мерчандайзинг у бібліотеці, або як полегшити вибір
книг читачу.
3.
Національно-патріотичне виховання громадян. Роль
і місце бібліотеки.
4.
Пріоритетні напрямки в організації безперервної
бібліотечної освіти.
5.
Поширення послуг електронного урядування серед
жителів громади.
6.
Поповнення бібліотечних фондів: стан та проблеми.
7.
Бібліотечне обслуговування: нова реальність.
8.
Шукаємо формулу успіху. Інноваційні складові
іміджу.
9.
Проблеми і досвід обслуговування людей з
особливими можливостями.
10.
Сучасні аспекти діяльності бібліотеки на допомогу
екологічному вихованню населення.
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Рекомендована програма проведення семінару
«Професійна культура та етикет бібліотечного працівника»
Відкриття семінару. Визначення очікувань.
Директор бібліотеки
Консультація «Основні аспекти професійної культури
працівника».
Директор бібліотеки
Виступ-презентація «Сутність поняття етики. Основи
спілкування бібліотекаря та користувача».
Заступник директора бібліотеки
Круглий стіл «Бібліотекар і читач: спілкування,
взаєморозуміння, співпраця».
Модератор: завідуюча методичним відділом
Проведення анкетування бібліотечних працівників з метою
виявлення професійної орієнтації, поглядів, переконань і потреб
бібліотечних спеціалістів.
Методист
Обговорення дискусійних питань, підведення підсумків

Методичні рекомендації
Ігрофікація в бібліотечній діяльності
Поліщук Н.П., завідуюча сектором соціологічних досліджень та
розвитку РТЦ

Термін «Ігрофікація» новий, але його елементи уже давно
знайомі бібліотекарям. Однією з основних проблем, з якою
зустрічаються сучасні викладачі (тренери) в процесі навчання
зокрема, і бібліотечного, є проблема мотивації. Особливо з
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розповсюдженням дистанційного навчання ця проблема постає ще
більш гостро. Зовнішня мотивація, з огляду на економічні та
соціальні проблеми в нашій країні, не завжди є достатнім
рушійним чинником для тих, хто навчається. Тому останнім часом
з’являються педагогічні підходи, спрямовані на підвищення
внутрішньої мотивації до навчання. Таким підходом є ігрофікація
або гейміфікація (Gamification).
Ігрофікація – застосування підходів, характерних для
комп’ютерних ігор в програмних інструментах для неігрових
процесів з метою залучення користувачів і споживачів, залучення
їх до вирішення прикладних завдань. Основною задачею
ігрофікації є залучення користувача, стимулювання здійснити
потрібну дію або процедуру через ігрові механіки, формування
позитивного досвіду взаємодії. Тобто – це використання прийомів
та елементів гри з метою підвищення мотивації у навчанні та
роботі.
У кожному з нас живе дитина, яка в дитинстві пізнавала світ
і вчилася за допомогою простих і зрозумілих ігор. Чому ж, коли ми
зростаємо, хтось вирішує за нас, що місця для ігор в нашому житті
більше немає?! Адже все більше і більше «далеко вже не дітей»
воліють проводити вільний час за всілякими іграми: мафія,
крокодил, покер, шахи та інші настільні ігри знову набирають
популярності в сучасному суспільстві. Чому ж не привести
елемент гри в процес взаємодії із співробітниками і клієнтами, що
підвищить лояльність до компанії, як з боку співробітників, так і
ззовні.
Зараз ми живемо в час, коли більшість людей грає хоч у якісь
відеоігри, тому такі речі давно стали звичними й зрозумілими.
Ключову роль у навчальних технологіях на сьогоднішній день
відіграють симуляція, візуалізація, хмарні технології та онлайнспівпраця між тим,хто навчається і тим, хто навчає.
Наразі освіті явно не вистачає інфраструктури і обладнаних
відповідних навчальних місць, щоб задовільнити усі технологічні
та інші потреби учнів. Саме цю прогалину мають заповнити
тренінгові технології, які є найбільш гнучкими та чутливими до
інновацій.
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Сьогодні той, хто навчається не бажає отримувати пасивні
знання, а навпаки, очікує:
 швидкої віддачі від своїх тренерів і практичного досвіду;
 вимагає персоналізації навчання та уважної професійної
корекції своїх слабких сторін та визнання сильних;
 воліє оптимізувати графік навчань, що дозволило б
рухатися в своєму власному темпі і в залежності від часу;
 часто бажає навчатися одночасно у кількох установах і на
кількох навчальних контекстах;
 бажає мати доступ до онлайн-контенту в будь-який час, в
будь-якому місці і на будь-якому пристрої.
Ігрофікація є одним з ключових трендів в інформаційних
технологіях для організацій. Її технологіями вже користуються
більше половини всіх організацій. Ігрофікації присвячені сайти,
блоги і портали, де розглядаються питання мотивації, психології,
ігрових елементів, ігрового дизайну, проблем та перспектив.
За оцінками автора книги «Разрушительная реальность:
Почему игры делают нас лудше, и как они могут изменить мир»
Джейна Макгонігала до 2015 р. ринок ігрофікації мав досягти 15
млрд доларів і проникнути в усі сфери людської діяльності,
включаючи освіту, що так і сталось.
Формально елементи ігрофікації закладено в освіту ще зі
школи. Якщо учень правильно вирішив задачу, його в кращих
традиціях біхевіоризму заохочують гарною оцінкою, якщо
неправильно – карають поганою. Наприкінці кожного навчального
року відбувається так званий «підрахунок поінтів», тобто
підводяться підсумки навчального року.
Основними аспектами ігрофікації є:
 динаміка — використання сценаріїв, потребує уваги і
реакції в реальному часі;
 механіка
—
використання
сценарних
елементів,
характерних для геймплея таких як віртуальні нагороди, статуси,
окуляри, віртуальні товари;
 естетика — створення загального ігрового враження, що
сприяє емоційній легкості;
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 соціальна взаємодія — широкий спектр технік, що
забезпечують користувацьку взаємодію, характерну для ігор.
Сьогодні ігрофікація ефективно використовується в
бібліотечній діяльності та підвищенні фахового рівня працівників.
Впровадження ігрофікації в робочий процес добре мотивує та
стимулює роботу як окремого співробітника, так і колективу в
цілому. Дорослі з легкістю долучаються до гри, з ентузіазмом
виконують рутинну роботу, підвищують рівень обслуговування.
Більше того, заради цікавості, позитиву, рейтингів і особливо
бонусів вони готові виконувати більше роботи, займатися
самоосвітою та менше втомлюватися.
Можна навести багато прикладів, як за допомогою
ігрофікації здобути знання у бібліотеці. Це і інтерактивний мовний
курс English123 в бібліотеці, інтерактивна дошка у РТЦ, квести з еурядування, заохочення до читання за допомогою наліпок, значків,
балів та інших відзнак, які можна використовувати в організації
соціокультурних заходів як для користувачів так і для підвищення
мотивації працівників бібліотеки.
Одним з найбільш яскравих прикладів ігрофікації є проект
«Classcraft». Шон Янг – шкільний учитель фізики, розробив гру з
математики, по якій вже навчаються 7000 дітей у 25 країнах світу.
Це така рольова гра, у яку грають в класі студент та вчитель.
Робота ведеться в малих групах по 5-6 осіб. Кожен учень обирає
ігрового персонажа певного класу в залежності від особливостей
характеру та підходів до навчання. В процесі навчання, роботи на
уроках, тренінгів, виконання різних завдань учні набирають бали
ігрового «досвіду», підвищують «рівень» свого ігрового
персонажу, який отримує різні магічні можливості, пов’язані з
реальним навчальним процесом. Вчитель або тренер накладає
заохочення та стягнення, аналізує успішність учнів та керує
«навчальною траєкторією». Важливу роль в такому навчальному
процесі відіграє командна робота.
Ігрофікація базується на формуванні певних почуттів та
потреб: перемоги та визнання, розв’язання проблем, відкриття,
відпочинку, допомоги іншим, колекціонування, сюрприз,
самовираження тощо. При цьому в ігрофікованому навчальному
курсі використовують такі компоненти: конкретні правила гри,
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досягнення, бейджи, аватари, бали, рівні, репутація, квести,
завдання, колекціонування, лідерборди, «бої» з іншою командою,
«бої з босом», соціальні моменти, командна робота, віртуальна
валюта, ігрові товари.
Алгоритм впровадження ігрофікації в бібліотечні навчання
включає в себе такі етапи:
– визначення навчальних цілей;
– визначення бажаної поведінки;
– визначення ігрових ролей;
– визначення навчальної траєкторії, процесу взаємодії, точок
активностей;
– вибір та використання потрібних інструментів, що будуть
стимулювати до дій, розробка ігрової механіки та елементів
ігрового дизайну;
– перевірка, тестування ігрового процесу, зворотній зв’язок.
Ігрові елементи також вбудовані до найпопулярнішої
системи дистанційного навчання бібліотекарів Moodle. Крім
декількох ігор (кросворд, судоку, шибениця, міліонер та інші) –
елементів, що використовують слова із глосарію для їх кращого
засвоєння в ігровій формі, є елементи ігрофікації дистанційного
курсу. Це індикатор прогресу (Progress Bar) для визначення позиції
студента в рамках навчальної траєкторії. Це блок ранжування
(Ranking), який дозволяє по мірі проходження курсу визначати
позицію студента в рейтингу серед інших. Це блок досвіду та
рівнів (Experience Points, Level availability, Level up), з
використанням якого студент при навчанні в дистанційному курсі
накопичує «досвід» та переходить з одного «рівня» на інший,
причому в залежності від «рівня» можна регулювати доступ до
елементів та розділів курсу. Це бейджи (Badges), якими викладач
може (вручну або автоматично) нагороджувати студентів за
виконання окремих завдань або видів діяльності, чи їх сукупності.
Тобто навіть система дистанційного навчання Moodle, спершу не
призначена для ігрового використання, містить досить ігрових
елементів для створення ігрофікованих курсів.
Але не треба думати, що ігрофікація – це вирішення всіх
проблем з мотивацією у навчанні та її необхідно завжди
використовувати. Ігрофікація курсу є досить складним завданням,
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що займає велику кількість сил та часу. Поки-що відсутні серйозні
дослідження, які б підтверджували ефективність ігрофікації.
Впровадження ігрофікації потребує ґрунтовного всебічного
дослідження та розробки методичних підходів, алгоритмів, що
дозволять дійсно підтримувати внутрішню мотивацію та
підвищувати ефективність навчання з використанням ігрових
елементів та ігрових підходів.
Мета ігрофікаціі полягає в тому, щоб зробити звичну
традиційну платформу цікавішою, додавши в неї ігрові елементи,
яких існує величезна кількість і які можуть бути застосовані в
процесі створення веб-сайту або програми, наприклад: досягнення,
приховані бонуси, змагання, прогрес, квест або таблиця лідерів.
Різноманітні дії і нагороди є основою, свого роду
«будівельними блоками», Гейміфікації веб-сайту або програми.
Надання користувачам різних нагород (бонусів, віртуальних балів
або грошей, зірок) мотивує їх на активне залучення в процес
роботи на сайті і гарантує повернення.
Ігрофікація, однак, не є єдиним способом зробити ваш сайт
або додаток абсолютно успішним. Без сумніву, її застосування
принесе багато нових деталей в дизайн і допоможе вирішити
функціональні завдання і проблеми. Необхідно пам'ятати, що
правильна розробка та реалізація вплине на лояльність
користувачів і їх залучення в процес.
Використані джерела
1.
Ігрові
методи
дистанційного
навчання
[Електронний ресурс] : сайт Ігрофікація в Moodle . – Режим
доступу: http://bit.ly/2mS42ix – Назва з екрану
2.
Що таке ігрофікація і з чим її їдять [Електронний
ресурс] : сайт Народний оглядач . – Режим доступу:
http://bit.ly/2zaJiUV – Назва з екрану
3.
Бібліотеки майбутнього [Електронний ресурс] :
сайт Пан бібліотекар. – Режим доступу: http://bit.ly/2mSrPij – Назва
з екрану
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При плануванні заходів з підвищення кваліфікації
бібліотечних працівників пропонуємо перелік тем проблемних
досліджень та консультацій працівників Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки
Забезпечення прав громади на отримання якісних та
доступних бібліотечних послуг
Аналітико-синтетична обробка ресурсів локального
та відділеного доступу
Бібліотека як центр національно-патріотичного
виховання молоді
Традиції і інновації у популяризації періодичних
видань в бібліотеці
Популяризація агротуризму – один із шляхів
розвитку сільських громад
Культура обслуговування користувачів, спілкування
з читачами
Послуги МБА та служби електронної доставки
документів
Сучасні
форми
популяризації
літератури
мистецького спрямування
Впровадження
системи
ЕСМаР
публічними
бібліотеками області
Онлайн опитування користувачів бібліотек як метод
збору соціологічної інформації
Публічні бібліотеки як центри електронного
інформування
Образ бібліотекаря та бібліотеки в художній
літературі
Аналітичне та творче мислення бібліотечного
фахівця в процесі формування вторинної інформації
Бібліотечні фонди: нові тенденції формування та
організації
Програмне забезпечення ІРБІС в бібліотеці,
створення електронних баз даних
Аналітичний бібліографічний опис краєзнавчих
видань
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Весь перелік тем можна знайти на сайті Хмельницької
обласної
універсальної
наукової
бібліотеки
у
розділі
«Бібліотекарю» за посиланням http://bit.ly/2ATnuBJ .

Робочі
години

31

10

21

168

Лютий

28

8

20

160

Березень

31

10

21

167

За І
квартал
Квітень

90

28

62

495

30

10

20

159

Травень

31

11

20

159

Червень

30

10

20

159
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Святкові дні

Робочі дні

Січень

Квартал/
місяць

Календарні
дні

Дні, в які робота не проводиться

Розрахунок робочого часу на 2018 рік
при 40-годинному робочому тижні

1.01 – Новий Рік
7.01 – Різдво Христове
_________________
7.03 – 1 год.
передсвяткова
8.03 – Міжнародний
жіночий день

8.04 – Пасха
(Великдень)
30.04 – 1 год.
передсвяткова
1.05 - День
міжнародної
солідарності трудящих
8.05 – 1 год.
передсвяткова
9.05 – День Перемоги
27.05 – Трійця
27.06 – 1 год.
передсвяткова

28.06 – День
Конституції України
За ІІ
квартал
Липень

91

31

60

477

31

9

22

176

___________________

Серпень

31

9

22

175

Вересень

30

10

20

160

23.08 – 1 год.
передсвяткова
24.08 – День
Незалежності України
___________________

За ІІІ
квартал
Жовтень

92

28

64

511

31

9

22

176

Листопад

30

8

22

176

Грудень

31

11

20

158

За ІУ
квартал
За рік

92

28

64

510

365

115

250

1993

14.10 – День захисника
України
___________________
24.12 – 1 год.
передсвяткова
25.12 –Різдво
Христове за
Григоріанським
календарем
31.12 – 1 год.
передсвяткова

У переддень святкового дня робочий час скорочується на
одну годину.
Коли святковий або неробочий день збігається з вихідним
днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового
або неробочого. Тому за графіком п`ятиденного робочого тижня
вихідний день у неділю 7 січня має бути перенесений на понеділок
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8 січня, вихідний день у неділю 8 квітня переноситься на понеділок
9 квітня, вихідний день у неділю 27 травня переноситься на
понеділок 28 травня, вихідний день у неділю 14 жовтня має бути
перенесений на понеділок 15 жовтня.
Відпустка – 28 календарних днів (20 робочих) – 160 год.
Лікарняні – 38 год.
Непередбачені витрати – 40 год.
Бюджет робочого часу на одного працівника – 1755 год.
Детальніше про розрахунок норми тривалості робочого
часу на 2018 рік можна ознайомитися на даному ресурсі
http://bit.ly/2iGMzoI .

Під час роботи над методичними
використовувалася інформація з ресурсів:

матеріалами

1.
Хмельницька обласна рада [Електронний ресурс]:
офіційний сайт Хмельницької обласної ради. – Режим доступу:
http://oblrada.km.ua/ . – Назва з екрана.
2.
Лист
Мінсоцполітики
від
05.08.2016
р.
N 11535/0/14-16/13 "Про розрахунок норми тривалості робочого
часу на 2017 рік" [Електронний ресурс] : сайт Все про
бухгалтерський облік. – Режим доступу: http://bit.ly/2dscVFv. –
Назва з екрана.
3.
Плануємо роботу публічної бібліотеки на 2018 рік
[Електронний ресурс] : сайт Методична служба публічних
бібліотек Києва. – Режим доступу: http://bit.ly/2A0GSMp . – Назва з
екрана.
4.
Книги-ювіляри 2018 року [Електронний ресурс] :
Довідка.сом. – Режим доступу: http://bit.ly/2hZlXSN – Назва з
екрана.
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