
У РИТМІ СПІВПРАЦІ
З ДОСВІДУ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ 

Крижановська Наталя,
завідувач відділу обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів, 

Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки

Методичне забезпечення фахівців бібліотек мережі, 

що надають бібліотечні послуги дітям: 

роль обласної бібліотеки для дітей

Обмін досвідом



 Заходи з підвищення кваліфікації для працівників 

бібліотек, що обслуговують дітей

 Професійні конкурси

 Методичний супровід всеукраїнських та 

обласних заходів з промоції дитячої книги i

читання, конкурсів та акцій 

 Видавнича діяльність, спрямована на 

формування ресурсної бази для діяльності 

дитячих бібліотек і ДСП 

 Створення електронних та мультимедійних 

продуктів для використання в бібліотечній роботі з 

дітьми

 Консультаційна діяльність – на запит бібліотек, що 

надають бібліотечні послуги дітям



 Заходи підвищення кваліфікації для працівників 

бібліотек, що обслуговують дітей

- Обласні семінари, семінари-практикуми, 

тренінги, майстер-класи, стажування;

- Професійні програми – як паралельні заходи 

під час обласних заходів для дітей:
• щорічні фестивалі юних волонтерів читання як 

підсумкові заходи міжвідомчої обласної акції на 

підтримку дитячого читання «Мрій! Читай! Досягай!»;

• щорічні обласні турніри «Ігри патріотів Херсонщини»;

- Тренінги з освоєння ІКТ, навчання роботі на 

нових веб-платформах;

- Тренінги з медіаінформаційної грамотності;

- Навчальні програми для учасників курсів 

підвищення кваліфікації (шкільні бібліотекарі).  



2020 рік



2021 рік





 Професійні конкурси

Обласний конкурс інновацій –

відбірний етап на 
міжрегіональний ярмарок



 Методичний супровід всеукраїнських та обласних заходів з 
промоції дитячої книги та читання, конкурсів та акцій –

читацьких і на підтримку дитячої творчості 



 Методичний супровід всеукраїнських та обласних заходів з 
промоції дитячої книги та читання, конкурсів та акцій –

читацьких і на підтримку дитячої творчості 

Ресурсна підтримка:

книжкові подарунки

для фондів бібліотек 

Подарункові сертифікати

на отримання добірок нових книг –

усім бібліотекам-учасницям 

волонтерських фестивалів



 Видавнича діяльність, спрямована на формування 
ресурсної бази для діяльності дитячих бібліотек і ДСП –
переважно видання краєзнавчого змісту



 Видавнича діяльність, спрямована на формування 
ресурсної бази для діяльності дитячих бібліотек і ДСП –
переважно видання краєзнавчого змісту



 Видавнича діяльність, спрямована на формування 
ресурсної бази для діяльності дитячих бібліотек і ДСП –
переважно видання краєзнавчого змісту





 Створення електронних та 
мультимедійних продуктів для 
використання в бібліотечній 
роботі з дітьми



Відеоколекція

«Бібліотека

рекомендує»





library-ks@i.ua

https://www.facebook.com/library.ks.ua

Бібліотека VR:
https://roundme.com/tour/659120/view/2086029/

КОНТАКТИ:

mailto:library-ks@i.ua
https://www.facebook.com/library.ks.ua
https://roundme.com/tour/659120/view/2086029/

