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ДОПОМОЖЕМО СТАТИ   

ПРОФЕСІОНАЛОМ

МЕТОДИЧНИЙ КОШИК ОЮБ

Сьогодні методист – менеджер та 

маркетолог, консультант і порадник.

Його завдання – підвищити рівень 

бібліотечного професіоналізму.

І. Цуріна.



 Методичні  матеріали допоможуть фахівцям, які 

обслуговують юнацтво, в організації роботи з даною 

категорією читачів, популяризації бібліотеки та читання, 

проведенні різноманітних за формою та змістом масових 

заходів. 

 Види та форми видань: методико-вебліографічні матеріали, 

методичні поради, консультації, аналітичні та інформаційні 

огляди, методичні листи, листівки та буклети з досвіду 

роботи бібліотек  тощо.

 При виборі тем для методичних видань головним 

аргументом є сучасні проблеми підлітків та молоді.

 Методичні видання розраховані  як на бібліотечних 

працівників, так і педагогів та читачів бібліотек.

 Повний текст методичних видань ви можете знайти на сайті 

ОЮБ в розділі «Фахівцям» (підрозділ «Методичні видання 

бібліотеки»):https://mayakovka.od.ua/?page_id=163
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https://mayakovka.od.ua/?page_id=163


На сайті ОЮБ представлені 

повнотекстові методичні 

видання бібліотеки з 1995 

року.

У фонді науково-

методичного відділу є 

матеріали на електронних 

носіях –DVD-ROM: 

«Промоції з просування 

читання» та «Бібліотечне 

волонтерство».

У формі методичних 

буклетів видана серія 

матеріалів з досвіду роботи 

бібліотек області – «Карта 

бібліотечних інновацій». 

Серію започатковано у 2013 

році.
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 Бібліотека Open Air: інформ. метод. огляд з досвіду роботи б-к 

області / [підгот. К. І. Благодар]; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. 

Маяковського. – О., 2018. – 24 с.

Публічні бібліотеки розширюють простір, виходять на вулиці як для 

проведення акцій, так і для роботи на літньому майданчику open air –

просто неба. В даному огляді наведені найбільш цікаві та яскраві

приклади з практики роботи бібліотек Одеської області у форматі Оpen 

Аir.

 Бібліотечне обслуговування юнацтва в ЦБС області: вплив

децетралізації: інформ.- аналіт. довідка / [підгот. Т. М. Петелько]; 

Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. Маяковського. – О., 2018. – 48 с.

 Бібліотечно-бібліографічне обслуговування юнацтва: через призму 

2018 року: інформаційно-аналітичний огляд /  [підгот. Т. М. 

Петелько]; Одеська обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. Маяковського. –

О., 2019. – 35 с.

Матеріали містять короткий аналіз статистичних таблиць та огляд

найцікавіших та креативних заходів з інформаційних звітів ЦБС 

області та бібліотек ОТГ за звітний період.
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 «Етнографічне намисто Одеського краю»: оглядова 

довідка за матеріалами обласної творчої акції / [підгот. К. 

І. Благодар]; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. 

Маяковського. – О., 2017. – 32с. 

Обласна акція-етномарафон «Етнографічне намисто 

Одеського краю» ініційована ОЮБ. У матеріалі 

пропонуються найкращі заходи бібліотек регіону з 

популяризації та розвитку етнокультурної спадщини.

 «Читай українське! Читай українською!»: оглядова 

довідка за матеріалами обласної літературної естафети / 

[підгот. К. І. Благодар]; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. 

В. Маяковського. – О., 2018. – 13 с.

Одеська ОЮБ у 2018 році організувала і провела обласну

літературну естафету «Читай українське! Читай 

українською!», яка проходила в соціальній мережі

Facebook. Стати учасником цієї акції ми пропонували

кожній бібліотеці регіону. Інформацію про різноманітні

заходи бібліотек-учасниць цієї літературної естафети ви

знайдете на сторінках нашого матеріалу. 
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ОРГАНІЗАТОРУ РОБОТИ З ЮНАЦТВОМ 

 Облік періодичних видань, що знаходяться в бібліотечних

фондах: експрес-консультація / [підгот. Л. Ю Рабченюк]; 

Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. Маяковського. – О., 

2017. -7с.

 Організатору роботи з юнацтвом: інформ. збірник / [підгот.: 

Т. М. Петелько, К. І. Благодар]; Одес. обл. б-ка для юнацтва

ім. В. В. Маяковського. – О., 2018. – 31 с.

 Складаємо публічний (творчий) звіт бібліотеки: метод. 

поради. Серія «Методична скарбничка» / [підгот. Т. М. 

Петелько]; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. 

Маяковського. – О., 2018. – 8 с.

У методичних порадах є відповіді на питання: «Як зробити

ваш творчий звіт цікавим для юних користувачів». 

Пропонуються онлайн-сервіси, які допоможуть реалізувати

ваші творчі ідеї. Є посилання на цікаві, креативні звіти

бібліотек.
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 Співпраця публічних і шкільних бібліотек: сучасний

погляд, практичний досвід: консультація / [підгот. Т. М. 

Петелько]; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. 

Маяковського. – О., 2018. – 12 с.

 Щоб молодь прийшла в бібліотеку: метод. поради / 

[підгот. Т. М. Петелько]; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. 

В. В. Маяковського. – О., 2018. – 12 с.

В методичному матеріалі дані поради та наведені приклади

нових напрямків та форм роботи із залучення читачів 

юнацького віку до бібліотеки.

 Сучасний бібліотекар: новий формат професії: методичні

поради [підгот. Т. М. Петелько]; Одес. обл. б-ка для 

юнацтва ім. В. В. Маяковського. – О., 2019. – 16 с. 

Методичний матеріал містить короткий аналіз кадрового 

потенціалу бібліотек області, результати анкетування

«Професійні якості бібліотекарів з різним стажем роботи», 

огляд методичних матеріалів та публікацій фахівців, які

присвячені темі формування образу сучасного бібліотекаря.
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РОБОТА З ЧИТАЧАМИ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

 Безпека на дорозі – безпека життя: метод. поради. Серія 

«Академія життя» / [підгот. Т. М. Петелько]; Одес. обл. 

б-ка для юнацтва ім. В. В. Маяковського. – О., 2019. – 18 

с.

Методичні поради допоможуть у проведенні           

Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, який 

проводиться в Україні у рамках Десятиліття дій з безпеки 

дорожнього руху на 2011–2020 рр. Пропонуються 

різноманітні заходи для юнацтва, в т. ч. ігрові, даються 

посилання на корисні інтернет-ресурси, приклади ігрових, 

конкурсних завдань.

 Бібліотека і туризм: інноваційний напрямок роботи: 

метод. поради / [підгот. Т. М. Петелько]; Одес. обл. б-ка 

для юнацтва ім. В. В. Маяковського – О., 2017. – 12с.

Методичні рекомендації розкривають напрямки 

проникнення індустрії туризму в діяльність бібліотек, 

знайомлять з досвідом роботи національних та зарубіжних 

бібліотек щодо розвитку краєзнавчого туризму.
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 Жива бібліотека: театралізовані заходи: методичні 

поради / [підгот. К. І. Благодар]; Одес. обл. б-ка для 

юнацтва ім. В. В. Маяковського. – О., 2019. – 16с.  

Театралізована форма обслуговування читачів в  

бібліотеці працює на перспективу, тому що, по-перше, 

бібліотекарі дбають про репутацію цікавого 

захоплюючого заходу, що збільшить обсяги читацької 

активності, по-друге, популяризуючи той чи інший 

твір, бібліотека в кожному новому поколінні відтворює 

найталановитіші зразки «високої» культури, при 

цьому привносячи театралізацією щось свіже.

 История Одессы в скульптуре: экскурсия оффлайн / 

[підгот. К. І. Благодар]; Одес. обл. б-ка для юнацтва 

ім. В. В. Маяковського – О., 2017. – 28с. 

Екскурсія охоплює не всі пам'ятники нашого 

улюбленого міста, вибрані найбільш значущі, які 

розповідають про людей, чиї імена вписані в золоті 

сторінки історії Одеси.
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 Квітка Цісик – американська співачка з українським 

серцем: метод-вебліогр. матеріали / [підгот. К. І. 

Благодар]; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. 

Маяковського. – О., 2018. – 14 с.                                       

Квітка Цісик (Кейсі) стала втіленням національної 

української самоідентифікації. Біографічний нарис та 

вебліографічні джерела, представлені у даному матеріалі, 

допоможуть у підготовці бібліотечних заходів до 65-річчя 

від дня народження Квітки Цісик.

 Про роботу бібліотек щодо національно-патріотичного 

виховання молоді в сучасних умовах: метод. лист / [підгот. 

Т. М. Петелько]; Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. 

Маяковського. – О., 2017. – 12с.

Бібліотеки долучаються до виконання Указу Президента 

України від 13.10.2016 р. №580/5015 «Про Стратегію

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016-2020 рр.». У методичному листі визначені завдання, 

напрямки та форми роботи бібліотек з юнацтвом.
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 Профорієнтаційна робота бібліотек: нові професії, нові

підходи: метод.-бібліогр. мат. / [підгот. К. І. Благодар]; 

Одес. обл. б-ка для юнацтва ім. В. В. Маяковського. –

О., 2017. – 12с.

В методичному матеріалі розглянуті інноваційні підходи до 

профорієнтаційної роботи бібліотек, визначені такі 

аспекти: роль бібліотеки, як складової частини соціально-

виховної роботи з формування спрямованості учнів шкіл 

на майбутній професійний успіх, та шляхи реалізації 

основних функцій бібліотеки як інформаційного центру, 

оволодіння загальними і професійними знаннями, 

професійної адаптації.

Сучасний бібліотекар має бути унікальним і 

водночас універсальним спеціалістом, «навігатором 

знання».

За такими спеціалістами не тільки сьогодення, а й 

майбутнє розвитку бібліотечної справи.


