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 Видання містить інформаційні матеріали та методи-

чні рекомендації, які допоможуть фахівцям бібліотек вирі-

шити питання, що виникають у процесі планування роботи. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Віньковецька ЦРБ, 2016 
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При розрахунку використано лист Міністерства соціальної 

політики № 11535/0/14-16/13 від 5.08.2016 р. «Про розраху-
нок норми тривалості робочого часу на 2017 рік», детальніше 
на даному ресурсі http://bit.ly/2e0C54z   
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неділок 5 червня, вихідний день у суботу 14 жовтня має бути 
перенесений на понеділок 16 жовтня. 

 Відпустка – 28 календарних днів (20 робочих) – 160 
год. 

 Лікарняні – 38 год. 
 Непередбачені витрати – 40 год. 
Бюджет робочого часу на одного працівника – 1748 год. 
 
 
 

Норма тривалості робочого часу в годинах при: 
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Планування – це постійний процес, який базується на дос-

лідженні та оцінці з метою передбачення та наближення май-

бутнього. 

У сучасному світі публічні бібліотеки забезпечують досту-

пність інформації, формують громадянську свідомість і толе-

рантне мислення, підтримують безперервність освіти і нав-

чання протягом життя, створюють умови для розвитку і само-

реалізації особистості  

Річний план кожної бібліотеки можна розглядати як її сво-

єрідну «візитку», яка відображатиме основні функції та приз-

начення: бути центром місцевої громади, учасником всіх зна-

чущих суспільних заходів, осередком важливої суспільної, 

наукової і культурної інформації, джерелом безперервної 

освіти та самоосвіти. 

Нові соціально-економічні умови, в яких функціонують 

сучасні бібліотеки, вимагають особливої уваги до питань пла-

нування діяльності на найближчу перспективу.  

Креативні форми і методи планування – важливий фактор 

формування позитивного іміджу бібліотеки. План містить 

рубрики, що відображають постійні напрямки діяльності біб-

ліотеки, актуальні в будь-який час, а також тимчасові рубри-

ки, що підкреслюють особливе значення деяких дат і подій в 

майбутньому році. Структура плану динамічна і може зміню-

ватися в залежності від ситуації в світі, країні, регіоні та в бі-

бліотечній справі. 

При складанні річного плану роботи бібліотеки необхідно 

спиратися на календарні і пам'ятні дати світового, державно-

го і місцевого значення, цільові програми і проекти. 

 Пріоритетні напрямки роботи бібліотек обґрунтовані у 

Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року 

«Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 



України». 

Для підвищення ефективності діяльності бібліотеки, на-

дання послуг та залучення відвідувачів, при плануванні, звер-

ніть увагу на актуальні напрямки роботи: 

 розвиток читання через систему соціального партнерства, 

як підвищення соціальної ролі читання, формування інфор-

маційної і технологічної грамотності, що сприятиме підви-

щенню якості життя окремої особи і громади, а також ста-

лому розвитку суспільства; 

 участь у районних/обласних програмах, акціях; 

 збереження українського культурного надбання в частині 

документних ресурсів; 

 забезпечення професійного розвитку персоналу та підви-

щення кваліфікації, яке передбачає актуалізацію системи 

знань, вмінь і навичок персоналу; 

 внесок бібліотеки у формування національно-

патріотичного, правового, екологічного виховання; 

 соціальне партнерство бібліотек у формуванні бібліотечних 

послуг для людей з обмеженими можливостями здоров'я; 

 організація бібліотечних акцій, літературних фестивалів, 

книжкових форумів, тощо; 

 активізацію програмної і проектної діяльності бібліотеки 

для покращення матеріально-технічної бази; 

 співпраця із засобами масової інформації, для представлен-

ня діяльності та послуг бібліотеки; 

 краєзнавча діяльність; 

 зміцнення матеріально-технічної бази та поповнення фон-

дів бібліотек документами на різних носіях, забезпечення 

користувачів періодичними виданнями; 

 популяризація бібліотечних послуг зокрема на власних веб-

сайтах, блогах, в соціальних мережах. 
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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 святко-
вого або неробочого. Тому за графіком п`ятиденного робочо-
го тижня вихідний день у неділю 1 січня має бути перенесе-
ний на понеділок 2 січня, вихідний день у суботу 7 січня має 
бути перенесений на понеділок 9 січня, вихідний день у неді-
лю 16 квітня має бути перенесений на понеділок 17 квітня, 
вихідний день у неділю 4 червня має бути перенесений на по-

За ІІ 
квартал 

91 32 59 470   

Липень 31 10 21 168 
_____________________ 
  

Серпень 31 9 22 175 
23.08 – 1 год. передсвяткова 
24.08 – День незалежності 
України 

Вересень 30 9 21 168 
______________________ 
  

За ІІІ 
квартал 

92 28 64 511   

Жовтень 31 10 21 167 
13.10 – 1 год. передсвяткова 
14.10 – День захисника Ук-
раїни 

Листопад 30 8 22 176 
_____________________ 
  

Грудень 31 10 21 168 
_____________________ 
  

За ІУ 
квартал 

92 28 64 511   

За рік 365 116 249 1986   
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Розрахунок робочого часу на 2017 рік  

при 40-годинному робочому тижні  
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Святкові дні 

Січень 31 11 20 159 
– Новий Рік 
6.01 – 1 год. передсвяткова 
7.01 – Різдво Христове 

Лютий 28 8 20 160 
_________________ 
  

Березень 31 9 22 175 
7.03 – 1 год. передсвяткова 
8.03 – Міжнародний жіночий 
день 

За І 
квартал 

90 28 62 494 
  

Квітень 30 11 19 152 16.04 – Пасха (Великдень) 

Травень 31 11 20 159 

1-2.05 - День міжнародної 
солідарності трудящих 
8.05 – 1 год. передсвяткова 
9.05 – День Перемоги 

Червень 30 10 20 159 

4.06 – Трійця 
27.08 – 1 год. передсвяткова 
28.06 – День Конституції Ук-
раїни 

5 

Орієнтири діяльності бібліотек на 2017 рік 

 

2008 – 2017 рр. – Друге десятиліття ООН по боротьбі за 

ліквідацію убогості; 

2010 – 2020 рр. – Десятиліття ООН, присвячене пустелям і 

боротьбі з опустелюванням; 

2011 – 2020 рр. – Десятиліття дій по забезпеченню безпеки 

дорожнього руху; 

2011 – 2020 рр. – Десятиліття біорізноманіття ООН; 

2013 – 2022 рр. – Міжнародне десятиріччя зближення ку-

льтур; 

2014 – 2024 рр. – Десятиліття стійкої енергетики для всіх. 

2015 – 2024 рр. – Десятиліття осіб африканського похо-

дження  

2017 рік – Генеральна Асамблея ООН проголосила: Між-

народним роком сталого розвитку туризму (http://

bit.ly/2duSQBL); 

2017 рік буде оголошено Роком Японії в Україні (http://

bit.ly/2ecn0ch); 

2017 рік буде оголошено Роком Української революції 

1917 – 1921 років (http://bit.ly/2eejQUr); 

2017 рік буде оголошено Роком вивчення німецької мови в 

Україні (http://bit.ly/2dVDzcJ); 

2017 рік планується оголосити Роком відновлення мос-

тів (http://bit.ly/2dhX1mb) 

Всесвітня столиця книги 2017 року – м. Конакрі 

(Республіка Гвінея, http://bit.ly/2ecsJ1R). 
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ОСНОВНІ  ЛІТЕРАТУРНІ ТА МИСТЕЦЬКІ ДАТИ 2017 РОКУ 

СІЧЕНЬ 

7 90 років з дня народження Р.А.Братуня (1927–1995), 

українського поета. 

8 110 років з дня народження О.К. Заброди (1907–1977), 

українського режисера. 

9 200 років з дня народження М.М.Петренка (1817–1862), 

українського поета-романтика, автора відомого твору 

«Дивлюсь я на небо». 

10 75 років з дня народження М.А.Мачківського (1942), 

українського поета. 

12 240 років з дня народження С.І. Давидова (1777–1825), 

українського і російського композитора, диригента, пе-

дагога; 

110 років з дня народження С.П.Корольова (1907–1966), 

українського та російського вченого, конструктора раке-

тно-космічних систем. 

 14 135 років з дня народження І.І.Огієнка (церковне ім’я – 

Іларіон, 1882–1972), українського церковного та громад-

ського діяча, педагога, мовознавця; 

125 років з дня народження Г.М.Коцюби (1892–1939), 

українського письменника; 

115 років з дня народження В.П.Минка (1901–1989), 

українського письменника; 

80 років з дня народження Євгена Пилиповича Гуцала 

(1937–1995), українського прозаїка, поета, публіциста, 

кіно-драматурга, лауреата Державної премії України іме-

ні Т.Г. Шевченка. 

15 25 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила 

Державний гімн України «Ще не вмерла Україна». 

16 75 років з дня народження А.Л.Качана (1942), українсь-

35 

вачів можуть ділитися один з одним і додавати в блог одну 
діаграму одночасно. Реєстрація можлива через соціальні ме-
режі Facebook, Google+ та Twitter. Сервіс має великий вибір 
шаблонів, фігур, різних інструментів. Можна завантажувати 
зображення, вставляти таблиці, малювати власні візуалізації, 
«чатитись» з друзями. Готову інфографіку можна зберегти в 
PNG, PDF, SVG та інших форматах, зробити приватною або 
ділитись у соціальних мережах, надіслати електронною по-
штою.  

 
Використані джерела 

1.Інфографіка [Елект ронний ресурс] : сайт  Вікіпедія: 
Вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://bit.ly/1U7bvCu . 
– Назва з екрану  

2. Януш О. Безкошт овні онлайн-ресурси для створення 
інфографіки [Електронний ресурс] : сайт STUDWAY . – Ре-
жим доступу : http://studway.com.ua/infogr-resursi/. – Назва з 
екрану 

3. 16 кращих способів створення інфографіки 
[Електронний ресурс]: сайт Студія медіадизайну . – Режим 
доступу :  http://smd.univ.kiev.ua/?p=1086 . – Назва з екрану 

4. 14 сервисов для создания инфографики 
[Електронний ресурс]: сайт Medium . – Режим доступу: http://
bit.ly/1Xx887w . – Назва з екрану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

Зареєструвавшись на сайті (реєстрація також можлива че-
рез Facebook або 
Google+) Ви отрима-
єте десятки готових шаблонів для редагування. Готову інфог-
рафіку обов’язково потрібно зберегти, після чого її можна 
завантажити, поширити у соціальних мережах або вставити 
на сайт чи блог.  

 Piktochart - це сайт, який дозволяє користувачам створю-
вати інфографіку, використову-
ючи заздалегідь визначені те-
ми, які дозволяють деяке підла-
штовування. Даний сервіс до-
сить схожий з вище згаданими 
Easel.ly та Infogram. Ресурс дає 
можливість завантажувати ві-
део та зображення в інфографі-
ку, створювати графіки та карти.   

Реєстрація відбувається, в тому числі, і через соціальні ме-
режі (Facebook або Google+). Після успішної реєстрації мож-

на обрати готовий безкош-
товний шаблон для редагу-
вання інфографіки, презен-
тації, плакату, доповіді. В 

безкоштовному доступі шаблонів інфографіки, наприклад, є 
лише 10. Якщо Ви бажаєте мати у використанні більше шаб-
лонів – доведеться платити. Тут теж можна додавати нові еле-
менти, міняти шрифти, колір тексту, змінювати місцями бло-
ки інфографіки, завантажувати зображення тощо. В безкош-
товному доступі є достатня кількість графічних об’єктів 
(фотографій, іконок, фоторамок, геометричних фігур, ліній). 

 Cacoo – онлайн інструмент для малювання, який робить 
можливим створення різних видів інфографіки, включаючи 
карти сайту, схеми сторінок, 
UML (Unified Modeling Lan-
guage – уніфікована мова мо-
делювання) і мережеві графіки. 
Сервіс дозволяє здійснювати 
спільну роботу в реальному 
часі, а значить кілька користу-
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кого поета. 

17 145 років з дня народження А.Я.Шабленка (1872–1930), 

українського письменника. 

25 День Тетяни. 

26 Міжнародний день митних служб; 

День працівника контрольно-ревізійної служби Ук-

раїни. 

27 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. 

28 Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни. 

29 День пам’яті Героїв Крут. 

31 Міжнародний день ювеліра. 

 

ЛЮТИЙ 

2 205 років з дня народження Є.П.Гребінки (1812–1848), 

українського поета, прозаїка, байкаря. 

6 Міжнародний день бармена. 

9 Міжнародний день стоматолога; 

445 років з дня народження М.Смотрицького (1572–

1633), українського письменника, філолога, церковного 

й освітнього діяча. 

12 85 років з дня народження С.П.Колесника (1932), україн-

ського письменника і публіциста, лауреата Державної 

премії України імені Т.Г. Шевченка. 

14 День Святого Валентина; 

День комп’ютерника; 

95 років з дня народження М.О.Рибалка (1922–1995), 

українського поета, лауреата Державної премії України 

імені Т.Г. Шевченка. 

15 День вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав. 

19 25 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила 
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малий Державний герб України – тризуб. 

20 Всесвітній день соціальної справедливості. 

21 Міжнародний день рідної мови. 

25 130 років з дня народження Леся Курбаса (1887–1937), 

українського актора, режисера, педагога, театрального та 

громадського діяча. 

26 215 років з дня народження Віктора Марі Гюго (1802–

1885), французького письменника публіциста, громадсько-

го діяча. 

27 230 років з дня народження Устима Кармелюка (1787–

1835), керівника селянського повстання. 

28 День працівників патрульно-постової служби України. 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 Всесвітній день цивільної оборони. 

3 Всесвітній день письменника. 

4 165 років з дня смерті М.В.Гоголя (1809–1852), українсько-

го та російського письменника, драматурга. 

5 Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення; 

190 років від дня народження Л.І.Глібова (1827–1893), укра-

їнського поета, байкаря, журналіста; 

70 років з дня народження Ф.І.Зубанича (1947–2004), укра-

їнського письменника. 

9 Міжнародний день ді-джея (World DJ Day); 

День народження Т.Г.Шевченка (1814–1861), українського 

поета, художника, мислителя. 

11 День землевпорядника. 

16 135 років з дня народження Х.О.Алчевської (1882–1931), 

української поетеси і педагога. 

18 День працівників податкової та митної справи України. 

19 День працівників житлово-комунального господарства і 

во замовити платний пакет. Але і тих 
можливостей, які надає Infogr.am 
безкоштовно цілком достатньо.      
Зареєструвавшись Ви отримаєте вла-

сний акаунт де запропонується створити нову інфографіку 
або звіт, діаграму або графіку та карту (в інфографіку можна 
також додавати і діаграми і карти). Якщо Ви оберете почати 
створювати інфографіку, з’явиться перелік тем для подальшо-
го редагування. Елементи готового шаблону можна редагува-
ти або видаляти, якщо вони не потрібні. Для цього потрібно 
на даний елемент навести курсор мишки. По праву сторону 
від макету є додаткова панель, завдяки якій в інфографіку мо-
жна вставити текст (в тому числі і таймер, який рахує відлік 
часу), діаграму, карту, зображення, відео та додати інтеграції. 
Всі зміни автоматично зберігаються. В будь-який час готову 
інфографіку можна відредагувати, а вбудова-
ний генератор автоматично оновить її.  

Після того, як інфографіка готова, її можна 
поширити через популярні соціальні мережі, 
або отримати код, щоб вставити на сайт чи 
блог. Всі створені Вами інфографіки будуть 
знаходитись у публічному доступі. Зробити 
інфографіку приватною можливо лише маючи платний пакет. 

 
 Eacel.ly – ресурс, де безкоштовно можна обрати шаблон 

для створення інфографіки на будь-яку 
тему. Шаблони редагуються, тому мож-
ливо в обрану тему додавати графіки, 
зображення, стрілки, міняти шрифти і 
тло шаблону використовуючи бібліоте-
ку заготовок, завантажувати власні зо-

браження. Сервіс є простим та зручним у використанні і має 
достатньо можливостей, за які не потрібно платити. Проте, як 
і в попередньому ресурсі, є можливість обрати платний пакет, 
який включає в себе ще більше зображень, додаткових шриф-
тів, нових шаблонів, кількість яких збільшується щотижня 
тощо. Також платний пакет, як і в Infogr.am, дозволяє зберіга-
ти Ваші готові роботи в приватному режимі.  
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Методичні рекомендації 

 
Робота з онлайн-ресурсами для популяризації роботи: 

створення інфографіки 
Гуменюк А.М., провідний мето-
дист відділу  
науково-методичної роботи 
 та інновацій у бібліотечній справі 

Використання онлайн-ресурсів у бібліотечній роботі сього-
дні є необхідністю і дозволяє бібліотекам підтримувати імідж 
сучасних, активних та інноваційних публічних установ які 
йдуть в ногу з тотальною інформатизацією.  

Візуалізація даних шляхом створення інфографіки практи-
кується досить давно, а те, наскільки швидко в Інтернеті з’яв-
ляються безкоштовні інструменти для їх створення, робить 
будування інфографіки доступним для всіх бажаючих. 

Інформаційна графіка або інфографіка – це графічне ві-
зуальне подання інформації, даних або знань, призначених 
для швидкого та чіткого відображення комплексної інформа-
ції. Вона може покращити сприйняття інформації, використо-
вуючи графічні матеріали для того, щоб підвищити можливо-
сті зорової системи людини бачити моделі і тенденції.  

Використання інфографіки відбувається в періодичних ви-
даннях, на телебаченні, на підприємствах (як інструмент спіл-
кування з клієнтами та залучення потенційних), в інтернет-
маркетинговій діяльності, у навчанні та ін.  

Інфографіку можна створити вручну маючи маркери та ма-
сштабно-координатний папір (міліметрівка) або в електрон-
ному вигляді завдяки спеціалізованим ресурсам, які мають 
велику кількість шаблонів інфографіки на вибір.  

Існує велика кількість даних ресурсів, кожен з яких має 
свій стиль та рівень легкості у користуванні. Для прикладу, 
пропонуємо наступні перевірені та найменш складні ресурси 

для створення яскравих інфографік:  
 Infogr.am – безкоштовний ресурс, 
на якому можна швидко зареєструва-
тись через Facebook або Google+. Як-
що Ви хочете більше можливостей, 
ніж дає ресурс безкоштовно, можли-
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побутового обслуговування населення. 

День планетаріїв. 

21 Всесвітній день поезії; 

Міжнародний день лялькаря. 

22 Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води); 

175 років з дня народження М.В.Лисенка (1842–1912), укра-

їнського композитора, етнографа, піаніста, громадського 

діяча, основоположника української класичної музики. 

23 Всесвітній метеорологічний день. 

25 День служби безпеки України. 

26 День Національної гвардії України. 

27 Міжнародний день театру. 

 

КВІТЕНЬ 

1 День сміху. 

2 День геолога; 

110 років з дня народження В.П.Бєляєва (1907–1990), укра-

їнського письменника, лауреата Державної премії України 

імені Т.Г. Шевченка. 

4 Міжнародний день Інтернету; 

День веб-майстра; 

День створення НАТО (1949); 

День працівників слідчих органів; 

110 років з дня народження В.Х.Федченка (1907–1979), 

українського скульптора, лауреата Державної премії Украї-

ни імені Т.Г. Шевченка. 

7 Всесвітній день здоров’я. 

12 Всесвітній день авіації і космонавтики; 

День працівників ракетно-космічної галузі; 

Міжнародний день польоту людини в космос; 

150 років з дня народження О.М.Колеси (1867–1945), укра-

їнського мовознавця, літературознавця, фольклориста і пое-
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та. 

13 130 років з дня народження І.П.Кавалерідзе (1887–1978), 

українського скульптора, кінорежисера, драматурга, 

сценариста, артиста. 

15 День працівників карного розшуку України; 

День навколишнього середовища; 

565 років з дня народження Леонардо да Вінчі (1452–

1519), італійського живописця, графіка. 

17 День пожежної охорони. 

18 Міжнародний день пам’яток і історичних місць. 

22 Міжнародний день рідної Землі. 

23 Всесвітній день книги і авторського права; 

Всеукраїнський день психолога. 

25 110 років з дня народження М.П.Трублаїні (1907–1941), 

українського письменника; 

110 років з дня народження В.П.Соловйова-Сєдого (1907

–1979), видатного композитора. 

26 День Чорнобильської трагедії (1986); 

Міжнародний день секретаря. 

28 Всесвітній день охорони праці. 

29 Міжнародний день танцю. 

30 85 років з дня народження В.Ан.Шевчука (1932–1999), 

українського письменника. 

 

ТРАВЕНЬ 

3 Всесвітній день свободи друку; 

День кондитера. 

5 Міжнародний день акушерки. 

6 Міжнародний день астрономії. 

7 День радіо. 

8 110 років з дня народження Власа Мизинця (1907–1943), 

31 

 комплексні форми просування книги і читання: «День 

читацьких задоволень», «День з письменником», 

«День літературного гурмана», «День читача»; 

 літературні фестивалі, марафони.  

 Рекомендуємо проводити заходи по популяризації по-

няття здорового способу життя: 

 бібліографічний огляд «Я живу! Я люблю життя! », 

«Бережи життя змолоду»; 

 конкурс «Спорт – вагома складова здоров’я»; 

 години здоров’я «100 порад для здоров`я», «Цікавість 

ціною в життя», «Секрети здоров`я», «Таємниця елік-

сиру молодості», Яскравий смак життя»; 

 диспути; 

 інтерактивні ігри. 

 

Так як Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 

затвердила прийняття 2017 року Міжнародним роком сталого 

розвитку туризму в план роботи необхідно включити за-

ходи, які сприятимуть поінформованості про велику спадщи-

ну різних цивілізацій і в забезпеченні кращого розуміння цін-

ностей, притаманних різним культурам, сприяючи зміцненню 

миру в усьому світі (http://bit.ly/2duSQBL). 
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 Зустрічі з військовослужбовцями та волонтерами; 

 Перегляди документального кіно. 

 Правове виховання; 

 Формування здорового способу життя; 

 Участь у проектній діяльності. Розробка і реалізація 

власних творчих проектів; 

 Впровадження сучасних технологій в обслуговуван-

ня читачів: створення клубів за інтересами, тематичних 

блогів, сторінок в соціальних мережах «Що творимо в бібліо-

теці?», «Сучасні письменники Подільського краю» тощо. 

 Активізація реклами бібліотеки (в т. ч. інтернет-

реклама) бібліотеки: 

 реклама бібліотек та бібліотечних послуг; 

 робота з пропаганди та підтримки читання. 

 Головним напрямом діяльності бібліотеки залишається 

робота по просуванню книги та читання, залучення користу-

вачів до бібліотеки. Тому, фахівці бібліотек повинні вишуку-

вати і нові форми роботи, такі як: 

 поетичні ринги «Літературний гурман»; 

 літературні диліжанси; 

 досьє; 

 Дні нової книги, книг-іменинників; 

 книжкове дефіле «Сімейний книжковий вихідний»; 

 Дні літературних ігор; 

 дискусійні гойдалки; 

 пошукова гра в форматі Квест «Знайди книжку»; 

 бібліопаті «Читаємо разом»; 

 флеш-моб «Бум по bookам»; «Бібліотечний дворик: 

територія сімейного читання і дозвілля»; 

 читацькі конкурси «Читацькі рекорди», 

«Шанувальник книг»; 
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українського письменника. 

8 – 9 Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті 

жертв Другої Світової війни. 

9 105 років з дня народження М.Д.Рудя (1912–1989), укра-

їнського письменника. 

10 80 років з дня народження Є.Д.Крижевича (1937–1985), 

українського поета, перекладача. 

11 110 років з дня народження К.М.Герасименка (1907–

1942), українського поета і драматурга, військового ко-

респондента. 

12 Всесвітній день медичних сестер. 

14 День матері. 

15 Міжнародний день родини (сім’ї); 

160 років з дня народження А.Я.Чайковського (1857–

1935), українського письменника. 

16 200 років з дня народження М.І.Костомарова (1817–

1885), українського історика, етнографа, письменника, 

літературознавця і громадського діяча. 

17 Всесвітній день інформаційного співтовариства. 

18 Міжнародний день музеїв. 

20 День Європи; 

День науки; 

День банківських працівників; 

Всесвітній день метролога; 

Всесвітній день травматолога. 

22 День перепоховання Т.Г.Шевченка на Чернечій горі поб-

лизу Канева. 

24 День слов’янської писемності і культури; 

День кадровика; 

105 років з дня народження М.П.Стельмаха (1912–1983), 

українського письменника; 

135 років з дня народження К.Г.Стеценка (1882–1922), 
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українського композитора, хорового диригента, музично

-громадського діяча, священика. 

25 День філолога. 

26 140 років з дня народження О.П.Косач-Кривинюк (1877–

1945), української письменниці та перекладачки. 

27 День працівників видавництв, поліграфії і книгороз-

повсюдження. 

28 День хіміка; 

День прикордонника. 

29 Міжнародний день миротворців. 

31 Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1 Міжнародний день захисту дітей. 

4 День працівників водного господарства; 

День працівників місцевої промисловості; 

День господарських судів України; 

210 років з дня народження М.Козановича (1807–1877), 

українського поета; 

110 років з дня народження К.В.Діденка (1907–1984), 

українського скульптора. 

5 Всесвітній день охорони навколишнього середовища. 

6 День журналіста України; 

80 років з дня народження П.М.Перебийноса (1937), 

українського поета. 

11 День працівників легкої промисловості. 

12 День працівників фондового ринку; 

90 років з дня народження Г.Я.Мельника (1927–1990), 

українського письменника. 

13 70 років з дня народження В.В.Моруги (1947–1989), 

українського поета. 
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Оскільки 2017 рік оголошено Роком Японії в Україні в 

плани роботи слід включити заходи з популяризації культу-

ри, традицій Японії та японської літератури. При проведені 

заходів пропонуємо використовувати форми бібліотечної ро-

боти: 

 книжкові виставки (за наявності літератури японсь-

кою мовою в бібліотеках); 

 перегляди відеофільмів японською мовою; 

 вивчення японської мови; 

 зустрічі з цікавими людьми; 

 віртуальні подорожі цікавими місцями Японії. 

 

Пріоритетними напрямками діяльності бібліотек, за-

лишаються: 

 Патріотичне виховання. З метою формування у мо-

лодого покоління патріотичної свідомості, залучення до ви-

вчення історії України, подвигів борців за незалежність, суве-

ренітет та територіальну цілісність України, готовності до 

виконання громадянських обов’язків, виготовлення та розпо-

всюдження інформаційно-просвітницької продукції з націо-

нально-патріотичного виховання, пропонуємо запланувати: 

 Акції пам’яті; 

 Уроки мужності, урочисті вечори до Дня Перемоги, 

Дня пам’яті Крут, Дня захисника України, Дня пам’яті 

жертв голодомору, вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні та інші. 

 Квест-гра «Стежками становлення Української дер-

жави»; 

 Доброчинні акції «За мирну Україну», «Малюнок, що 

додає віри»; 

 Екскурсії та походи до пам’ятників та могил бор-

ців за волю України; 



28 

Особливості відбору і списання друкованих видань» 

 

Важливим при плануванні роботи на наступний рік є Указ 

Президента України №17/2016 «Про заходи з відзначення 

100-річчя подій Української революції 1917-1921 років» від 

22 січня 2016 року. З метою вшанування традицій боротьби 

за незалежність і соборність України та визнання історичного 

значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку 

XX століття, рекомендуємо запланувати: 

 Тематичну експозицію «Україна в боротьбі за збере-

ження державної незалежності (1918 – 1920 рр.)»; 

 Перегляд документального кіно – «Хроніки Україн-

ської революції», «Шляхами Української революції»; 

 Круглий стіл «Роль Української революції 1917 – 

1921 років у світовій історії»; 

 Бесіду «Універсали Української народної республі-

ки»; 

 Години спілкування: 

 «Більшовики і українська революція»; 

 «Перший Всеукраїнський селянський з’їзд»; 

 «Державний переворот. Українська держава»; 

 «Боротьба на заході країни: Західно-Українська на-

родна республіка»; 

 Перегляди літератури «Історична спадщина Михай-

ла Грушевського»; 

 Цикл тематичних заходів «Україна – соборна, силь-

на, вільна»; 

 Книжкова виставка «Визначні події та діячі Україн-

ської революції 1917 – 1921 років». 
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17 105 років з дня народження В.В.Бичка (1912–1994), 

українського поета. 

18 День медичного працівника; 

День дільничного інспектора міліції. 

20 Всесвітній день біженців. 

22 День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні. 

23 День державної служби. 

24 День винахідника та раціоналізатора. 

25 Міжнародний день моряка; 

День молоді. 

26 Міжнародний день на підтримку жертв тортур; 

Міжнародний день боротьби зі зловживанням нарко-

тичними засобами та їх незаконним обігом. 

27 Всесвітній день рибальства. 

 

ЛИПЕНЬ 

1 День архітектора України; 

День слідчого. 

2 Міжнародний день спортивного журналіста; 

День Військово-морських сил ЗСУ та працівників 

морського і річкового флоту. 

3 День Військ Протиповітряної оборони України. 

4 День судового експерта. 

7 День працівника природно-заповідної справи Украї-

ни. 

8 День родини. 

9 День рибалки. 

12 День фотографа. 

14 120 років з дня народження Мирослава Ірчана (Андрія 

Дмитровича Бабюка, 1897–1937), українського прозаїка, 

драматурга, журналіста. 
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15 100 років з дня народження М.А.Познанської (1917–

1995), української поетеси. 

16 День працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості ; 

День бухгалтера України; 

80 років з дня народження А.М.Роговцевої (1937), укра-

їнської актриси. 

17 День етнографа; 

110 років з дня народження Р.Шухевича (1907–1950), 

українського військового діяча. 

20 Міжнародний день шахіста. 

21 110 років з дня народження О.І.Теліги (1907–1942), укра-

їнської поетеси і громадської діячки; 

110 років з дня народження Олега Ольжича 

(О.О.Кандиба, 1907–1944), українського письменника, 

науковця, політичного діяча. 

24 110 років з дня народження В.О.Мисика (1907–1983), 

українсько-го письменника, перекладача. 

25 110 років з дня народження Д.Л.Клебанова (1907–1987), 

українського композитора. 

26 День парашутиста. 

28 День хрещення Київської Русі; 

День системного адміністратора; 

День PR-спеціаліста; 

200 років з дня народження І.К.Айвазовського (1817–

1900), російського живописця-мариніста. 

30 День працівників торгівлі. 

 

СЕРПЕНЬ 

1 День інкасатора. 

2 День аеромобільних військ України; 
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чими інформаційними ресурсами: традиції і нові тенден-

ції» на базі бібліотек Городоцького, Ізяславського, Ярмоли-

нецького районів (липень, серпень, жовтень); 

Вебінари  

 «Огляд сервісів для прямої трансляції в Інтернеті» 

для ІТ-спеціалістів; 

 «Опис в системі ІРБІС, деталізація предметних руб-

рик таблиць ББК» 

 «Модернізація бібліотечних фондів» для працівників 

відділів комплектування; 

 

В рамках обласної програми «Обласна бібліотека – біб-

ліотекам села»: 

1. Бібліодень сільського бібліотекаря в ОУНБ «Сільська 

бібліотека у форматі сучасності» з виїздом в сільські бібліо-

теки: 

- Лісогринівецької об’єднаної територіальної громади 

(Хмельницький район, квітень); 

- Ганнопільської об’єднаної територіальної громади 

(Славутський район, липень); 

2. Цикл тренінг-семінарів в рамках творчої студії 

«Сучасна бібліотека: нові вимоги, нові можливості» на 

базі бібліотек Дунаєвецького, Старокостянтинівського, Хме-

льницького районів (травень, червень, серпень); 

 

Вебінари  

  «Інтернет-реклама бібліотеки»; 

 «Сучасні форми і методи роботи з користувачами»; 

 «Сучасні підходи до інформаційно-бібліографічного 

обслуговування в сільських бібліотеках» 

«Збереження бібліотечних фондів в сучасних умовах. 
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3. «Стан інформатизації бібліотек області» (щорічна ма-

ркетингова розвідка) 

березень-жовтень 

4. «Розширення асортименту послуг бібліотек області 

на основі використання нових інформаційних техноло-

гій» (регіональна розвідка) 

ІІ квартал 

5. «Аналіз даних електронної системи моніторингу в 

публічних бібліотеках» (моніторинг) 

І – ІІ квартал 

6. «Підвищення кваліфікації бібліотечних спеціалістів 

області» (щоквартальний моніторинг в рамках онлайн клубу 

«Сучасний методист») 

Щоквартально 

 

Заходи з підвищення кваліфікації  

бібліотечних працівників 

1. Літній клуб бібліотечного менеджера «Трансформація 

публічних бібліотек в умовах адміністративної реформи» 

на базі бібліотек Теофіпольського та Білогірського районів 

(червень); 

2. Лабораторія професійної майстерності методиста «Роль 

методичної служби у сприянні інноваційному розвитку 

бібліотек» на базі бібліотек Полонського району (листопад); 

3. Семінар працівників відділів комплектування 

«Бібліотечні фонди: нові тенденції формування та організа-

ція» на базі Старокостянтинівської ЦРБ (квітень); 

4. День обласної бібліотеки для працівників публічних біб-

ліотек на базі Полонської та Чемеровецької ЦРБ (березень, 

жовтень); 

5. Зональний семінар-практикум «Управління краєзнав-
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День Повітряно-десантних військ (День ПДВ); 

100 років з дня народження О.Я.Ющенка (1917–2008), 

українського поета, прозаїка. 

3 30 років з дня смерті І.В.Миколайчука (1941–1987), 

українського кіноактора. 

4 День поліції; 

260 років з дня народження В.Л.Боровиковського (1757–

1825), українського живописця, портретиста, іконопис-

ця, мініатюриста. 

6 День Повітряних Сил Збройних Сил України; 

360 років з дня смерті Богдана Хмельницького (близько 

1595–1657), гетьмана України, фундатора Української 

козацької держави. 

8 День військ зв’язку України; 

Міжнародний день альпінізму. 

9 70 років з дня народження С.М.Ротару (1947), українсь-

кої народної співачки. 

13 День будівельника; 

День працівників ветеринарної медицини; 

150 років з дня народження Джона Голсуорсі (1867–

1933), англійського письменника; 

80 років з дня народження В.О.Базилевського (1937), 

українського поета, критика, прозаїка, перекладача. 

15 День археолога; 

145 років з дня народження Степана Сірополка (1872–

1959), українського книгознавця, бібліотекознавця та 

бібліографа, редактора, педагога, просвітнього діяча. 

19 День пасічника. 

23 День Державного Прапора України; 

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її 

ліквідації. 

25 210 років з дня народження І.П.Максимовича (1807–
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1861), українського богослова і перекладача. 

26 День авіації України; 

День далекобійника. 

27 День шахтаря; 

115 років з дня народження Ю.І.Яновського (1902–1954), 

українського письменника, журналіста, сценариста, кри-

тика. 

30 95 років з дня народження П.П.Глазового (1922–2004), 

українського поета-сатирика і гумориста; 

80 років з дня народження Л.В.Кадочникової (1937), ук-

раїнської актриси, художниці. 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 День знань. 

2 День нотаріату. 

3 День підприємця. 

4 День митного брокера. 

6 120 років з дня народження І.К.Микитенка (1897–1937), 

українського письменника. 

7 День військового розвідника. 

8 Міжнародний день солідарності журналістів; Міжна-

родний день грамотності. 

9 День фізичної культури і спорту; 

День дизайнера-графіка; 

День українського кіно. 

10 День танкіста; 

День працівників нафтової, газової та нафтоперероб-

ної промисловості України. 

13 День програміста; 

День перукаря. 

15 Міжнародний день демократії. 
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  «Смерічка» (1982) Дмитра Павличка; 

  «Для тебе зорі сяють» (1982) Володимира Сосюри; 

  «Лісові дзвіночки» (1982) Павла Тичини. 

30 «Сад нетанучих скульптур» (1987) Ліни Костенко. 

 

РЕКОМЕНДУЄМО ВКЛЮЧИТИ В ПЛАНИ РОБОТИ 

 Обласні заходи 

 

1. Науково-практична конференція  

вересень 

2. Обласний конкурс на проведення циклу соціокультур-

них заходів національно-патріотичного спрямування 

«Україна починається з тебе» 

березень– вересень 

3. IХ Обласний форум бібліотекарів Хмельниччини 

вересень 

4. Ярмарок бібліотечних ініціатив  

вересень 

5. День керівника «Сучасні підходи до управління та ор-

ганізації діяльності бібліотек» 

грудень 

6. Обласні літературно-мистецькі свята  

 

Соціологічні дослідження: 

 

1. «Інтереси і захоплення користувачів сучасною книж-

кою на українській мові» (загальнообласне дослідження) 

березень – травень 

2. «Краща книга Хмельниччини 2016», до Всесвітнього 

дня книги та авторського права (анкетування) 

березень – квітень 



  «Гандзя» (1902) Івана Карпенка–Карого; 

  «Відгуки» (1902) Лесі Українки ; 

  «У кузні» (1902) Івана Франка. 

110 «Збентежена вечеря» (1907) Олени Пчілки; 

  від виходу першого повного видання “Кобзаря” (1907, 

Росія) Тараса Григоровича Шевченка за редакцією Василя До-

маницького. 

105 «Камінний господар» (1912) Лесі Українки. 

90 «Вальдшнепи» (1927) Миколи Хвильового. 

85 «Смерть Гамлета» (1932) Миколи Бажана. 

80 «Веснянка» (1937) Наталі Забіли; 

  «Джмелик» (1937) Оксани Іваненко; 

  «Весна» (1937) Марії Пригари. 

65 «Таврія» (1952) Олеся Гончара; 

  «Шматок пирога» (1957) Івана Багмута; 

  «Буйний вітер» (1957) Івана Багряного; 

  «Батьки й сини» (1957) Миколи Бажана; 

  «Казка про Чугайстра» (1957) Платона Воронька; 

  «Перекоп» (1957) Олеся Гончара; 

  «Дума про невмирущого» (1957) Павла Загребельного; 

  «Проміння землі» (1957) Ліни Костенко. 

55 «Соняшник» (1962) Івана Драча; 

  «В синім полі» (1962) Андрія Малишка; 

  «Тиша і грім» (1962) Василя Симоненка; 

  «Маленька Оленка» (1962) Михайла Стельмаха. 

50 «Наталка і Великий Вітер» (1967) Юрія Герасименка. 

45 «Бригантина» (1972) Олеся Гончара; 

  «Літо – літечко» (1972) Михайла Стельмаха. 

35 «Я, Богдан» (1982) Павла Загребельного; 

  «Князь Кий» (1982) Володимира Малика; 

  «Загадка старого клоуна» (1982) Всеволода Нестайка; 

24 17 

16 День винахідника і раціоналізатора; 

День фармацевтичного працівника; 

Міжнародний день збереження озонового шару. 

17 День рятівника України; 

День працівника лісу; 

160 років з дня народження К.Е.Ціолковського (1857–

1935), засновника сучасної космонавтики. 

21 Міжнародний день миру. 

22 День партизанської слави. 

23 145 років з дня народження С.А.Крушельницької (1872–

1952), української оперної і камерної співачки. 

24 День машинобудівника; 

85 років з дня народження А.Б.Солов’яненка (1932–

1999), українського оперного співака. 

26 Європейський день мов. 

27 Всесвітній день туризму; 

День вихователя і всіх дошкільних працівників. 

29 День пам’яті жертв Бабиного Яру; 

80 років з дня народження В.В.Сильвестрова (1937), 

українського композитора. 

30 Всеукраїнський день бібліотек; 

Міжнародний день перекладача; 

Міжнародний день Інтернету. 

 

ЖОВТЕНЬ 

1 Міжнародний день музики; 

Міжнародний день людей похилого віку; 

День вчителя. 

2 Міжнародний день лікаря; 

Всесвітній день архітектора; 

Міжнародний день боротьби проти насилля; 
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120 років з дня народження Л.М.Мосендза (1897–1948), 

українського поета, прозаїка, публіциста; 

110 років з дня народження Івана Багряного (1907–1963), 

українського письменника, громадсько-політичного дія-

ча. 

3 Створення всесвітньої федерації профспілок; 

110 років з дня народження О.Єл.Засенка (1907–1993), 

українського літературознавця, критика, письменника, 

перекладача. 

4 90 років з дня народження Гелія Снєгірьова (1927–1978), 

українського письменника, кінорежисера, правозахисни-

ка. 

6 90 років з дня народження Б.Т.Загорулька (1927–1985), 

українського письменника. 

8 День юриста; 

День художника; 

День правників державної санітарно-епідеміологічної 

служби. 

9 Всесвітній день пошти; 

День ріелтора. 

10 День працівників стандартизації та метрології. 

11 75 років з дня народження В.О.Яворівського (1942), 

українського прозаїка, публіциста, громадського діяча. 

12 День кадрового працівника. 

14 День захисника України; 

День Українського козацтва. 

15 День працівників харчової промисловості. 

16 180 років з дня народження О.А.Митрака (1837–1913), 

українського письменника, фольклориста, етнографа і 

лексикографа. 

17 Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. 
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ТВОРИ-ЮВІЛЯРИ 2017 РОКУ  

230 років «Вдячний Еродій» (1787), «Убогий жайворо-

нок» (1787) Григорія Сковороди. 

200 «Справжня Добрість» (Писулька до Грицька Проно-

зи) (1817) Петра Гулака-Артемовського. 

190 «Батько та син» (1827) Петра Гулак-Артемовського 

185 «Маруся» (1832) Григорія Квітки-Основ’яненка. 

180 «Конотопська відьма» (1837) Григорія Квітки-

Основ’яненка; 

  Від виходу альманаху «Русалка Дністровая» (1837, 

Будапешт) – першої книги українською мовою в Галичині, 

виданої «Руською трійцею». 

175 «Гайдамаки» (1842) Тараса Шевченка. 

170 збірка «Стихотворения» (1847) Леоніда Глібова. 

160 «Співомовки » (1857) Степана Руданського; 

  «Чорна рада» (1857) Пантелеймона Куліша. 

155 «Народні оповідання» 2-й том (1862) Марка Вовчка. 

130 «Товаришки» (1887) Олени Пчілки; 

  «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Богдан 

Хмельницький» (1887) Михайла Старицького; 

  «Русалка» (1887) Лесі Українки. 

125 «У темряві» (1892) Михайла Старицького; 

  «Досвітні огні» (1892) Лесі Українки. 

120 «Рятуйте» (1897) Олени Пчілки; 

  «Доля» (1897) Павла Грабовського; 

  «Дзвоник» (1897) Бориса Грінченка; 

  «Мазепа» (1897) Івана Карпенка-Карого. 

115 «Краса і сила» (1902) Володимира Винниченка 

  в журналі «Киевская старина» вперше надрукована 

казка; 

«Чортова пригода» (1902) Марка Вовчка; 
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22 День дипломатичної служби України; 

День енергетика; 

210 років з дня народження Й.І.Лозинського (1807–1889), 

українського мовознавця, етнографа, публіциста. 

24 День працівників архівних установ; 

80 років від дня народження В.М.Чорновола (1937–1999), 

українського політика, журналіста, публіциста. 

31 140 років з дня народження Г.М.Хоткевича (1877–1938), 

українського письменника, актора, режисера, мистецтво-

знавця, просвітителя; 

125 років з дня народження М.В.Семенка (1892–1937), 

українського поета, теоретика мистецтва. 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ ЩЕ НА ТАКІ ДАТИ 2017 РОКУ 

1 січня  Новий рік 

6 січня  Святвечір. Багата кутя 

7 січня  Різдво Христове 

22 січня День Соборності 

8 березня Міжнародний жіночий день 

16 квітня Світле Христове Воскресіння. Великдень 

1,2 травня День міжнародної солідарності трудящих 

9 травня День Перемоги 

4 червня День Святої Трійці 

28 червня День Конституції 

24 серпня День Незалежності України 

14 жовтня День захисників України 

21 лютого – Міжнародний день рідної мови 
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20 Всесвітній день статистики; 

День військового зв’язківця; 

Міжнародний день авіадиспетчера; 

130 років з дня народження Р.Р.Заклинського (1887–1974), 

українського літературознавця та фольклориста. 

21 345 років з дня народження Пилипа Орлика (1672–1742), 

гетьмана України, автора першої української конституції. 

23 День працівників реклами. 

24 Всесвітній день розвитку інформації. 

27 235 років з дня народження Нікколо Паганіні (1782–1840), 

італійського скрипаля, композитора. 

28 День визволення України від фашистських загарбни-

ків. 

29 День автомобіліста. 

30 Міжнародний день пам’яті жертв політичних репресій. 

 

ЛИСТОПАД 

3 День інженерних військ; 

День ракетних військ і артилерії. 

4 День залізничника. 

5 День працівників соціальної сфери. 

9 День української писемності та мови; 

День працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва; 

145 років з дня народження Б.С.Лепкого (1872–1941), 

українського письменника, педагога, перекладача, літера-

турознавця, художника. 

10 Міжнародний день бухгалтера; 

Всесвітній день науки; 

120 років з дня народження Якова Качури (1897–1943), 

українського письменника. 
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11 95 років з дня народження К.Т.Журби (1922–1982), 

українського поета. 

13 Міжнародний день сліпих. 

15 105 років з дня народження А.С.Малишка (1912–1970), 

українського поета. 

16 Міжнародний день толерантності; 

День працівників радіо, телебачення та зв’язку. 

17 День студента. 

19 День скловиробника; 

День працівників сільського господарства; 

День працівників гідрометеорологічної служби. 

21 День Гідності та Свободи; 

Всесвітній день телебачення. 

26 135 років з дня народження П.Й.Капельгородського 

(1882–1942), українського письменника; 

85 років з дня народження М.М.Ткача (1932), українсь-

кого поета-пісняра, кіносценариста. 

28 День пам’яті жертв голодомору і політичних репре-

сій в Україні. 

30 Міжнародний день захисту інформації; 

70 років з дня народження К.В.Мотрич (1947), українсь-

кої письменниці. 

 

ГРУДЕНЬ 

1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 

День працівників прокуратури. 

3 Міжнародний день інвалідів; 

295 років з дня народження Г.С.Сковороди (1722–1794), 

українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, 

перекладача, музиканта; 

120 років з дня народження А.В.Головка (1897–1972), 

21 

українського письменника. 

5 Міжнародний день волонтерів; 

День працівників статистики. 

6 День Збройних Сил України. 

7 Міжнародний день цивільної авіації; 

День місцевого самоврядування. 

8 110 років з дня народження А.Ф.Хижняка (1907–1993), 

українського письменника; 

110 років з дня народження К.Я.Домінчена (1907–1993), 

українського композитора і диригента. 

9 Міжнародний день боротьби з корупцією; 

120 років з дня народження Бориса Тена (Миколи Васи-

льовича, 1897–1983), українського поета і перекладача, 

хормейстера, педагога; 

95 років з дня народження Я.Н.Стецюка (1922–1980), 

українського письменника. 

10 День захисту прав людини. 

12 День Сухопутних військ України. 

13 220 років з дня народження Генріха Гейне (1797–1856), 

німецького поета, публіциста; 

140 років з дня народження М.Д.Леонтовича (1877–

1921), українського композитора, хорового диригента, 

педагога, музично-просвітницького діяча. 

14 День вшанування учасників ліквідації наслідків ава-

рії на Чорнобильській АЕС. 

15 День працівників суду. 

17 День працівника державної виконавчої служби. 

18 Міжнародний день мігрантів; 

125 років від дня народження М.Г.Куліша (1892–1937), 

українського драматурга, письменника, театрального 

діяча. 

19 День адвокатури. 


