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Рекомендації щодо виходу  

освітянських бібліотек з карантину 

 
Першочерговим завданням щодо відновлення діяльності освітянських 

бібліотек є забезпечення належних умов задля збереження здоров’я користувачів і 

працівників. Державна науково-педагогічна бібліотека Україна імені 

В. О. Сухомлинського НАПН України як головний координаційний науково-

методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України 

підготувала рекомендації виходу освітянських бібліотек із карантину. Рекомендації 

розроблено з урахуванням специфіки роботи бібліотек, спираючись на результати 

останніх наукових досліджень коронавірусу COVID-19, напрацювань зарубіжних 

бібліотечних організацій, Української бібліотечної асоціації та провідних бібліотек 

України (Додаток).  

Пропонуємо розпочинати роботу, дотримуючись наступних правил: 

відновлення етапів роботи бібліотек має відбуватися відповідно до рішень Кабінету 

Міністрів України; відновити діяльність освітянських бібліотек (науково-

педагогічні бібліотеки, бібліотеки ОІППО, бібліотеки закладів освіти) за рішенням 

органів місцевої влади та в залежності від епідеміологічної ситуації в регіоні; після 

відкриття бібліотеки здійснювати обслуговування користувачів тільки на 

абонементах, обмежуючи доступ до читальних залів та фонду. 
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рішенням Інформаційно-бібліотечної ради 

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського 

протокол від 20 травня 2020 р. № 2 
 

 

 

Рекомендації щодо виходу 

освітянських бібліотек з карантину,  

спричиненого епідемією COVID-19 

 

Діяльність бібліотек мережі освітянських бібліотек МОН України та 

НАПН України в умовах епідемії коронавірусу здійснювалася відповідно до 

постанов і розпоряджень Уряду, зокрема Постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», та наказів керівників закладів освіти України. 

Пропонуємо розпочинати роботу, дотримуючись наступних правил:  

–    відновлення етапів роботи бібліотек має відбуватися відповідно до 

рішень Кабінету Міністрів України; 

- відновити діяльність освітянських бібліотек (науково-педагогічні 

бібліотеки, бібліотеки ОІППО, бібліотеки закладів освіти) за рішенням 

органів місцевої влади та в залежності від епідеміологічної ситуації в 

регіоні;  

- після відкриття бібліотеки здійснювати обслуговування користувачів 

тільки на абонементах, обмежуючи доступ до читальних залів та фонду. 

 

1. До відкриття бібліотеки необхідно: 

- керівництву закладу освіти забезпечити бібліотеку безконтактним 

термометром для вимірювання температури, дезінфікуючими засобами, 

масками, рукавичками, захисними щитками (окулярами), зволожувачами; 

- встановити на кафедрі обслуговування користувачів захисний бар’єр 

(наприклад, з оргскла); 

- організувати в бібліотеці генеральне прибирання; 

- забезпечити розміщення столів у читальних залах бібліотеки на 

безпечній відстані (1,5-2 м); 

-  передбачити окреме приміщення для зберігання повернених 

читачами книжок (у разі відсутності такого приміщення створити для цього 

окреме місце за допомогою стелажів і шаф);  

- зробити розмітки на підлозі для безпечного обслуговування 

користувачів (рекомендована відстань – 1,5-2 м); 

- облаштувати зручне місце для дезінфекції рук; 

- підготувати та вивісити на дверях бібліотеки правила 

обслуговування бібліотеки в період послаблення  карантину; 



- завести окремий зошит відвідування користувачів (із зазначенням 

дати відвідування бібліотеки); 

- розмістити в приміщенні бібліотеки пам’ятки з правилами поведінки 

та гігієни у період пандемії; 

- скласти графік дезінфекції та зволожування приміщення протягом 

дня; 

- підготувати ємкості для утилізації масок. 

2. Після відкриття бібліотеки рекомендовано: 

- відвідувачам і бібліотечним працівникам користуватися у бібліотеці 

масками, рукавичками; 

-  при обслуговуванні користувачів дотримуватися безпечної відстані 

(відповідно до розміток на підлозі); 

- після прийняття книжок від користувача поверхню меблів, на якій 

вони лежали, щоразу дезінфікувати; 

-  прийняті книжки, підручники слід відкласти на карантин терміном 

від 10 до 14 днів (в іншому приміщенні із зазначенням дати отримання); 

- після контакту з книжками дезінфікувати руки; 

- здійснювати провітрювання приміщення якомога частіше; 

- проводити дезінфекцію та зволожування приміщення відповідно до 

встановленого графіка, дезінфікувати дверні ручки, клавіатури, телефони, 

вимикачі світла та інше обладнання, яке часто використовують. 

3. Не рекомендовано: 

- відкривати бібліотеку, якщо бібліотечні працівники не забезпечені 

масками, рукавичками та дезінфікуючими засобами; 

- повернені до бібліотеки документи обробляти дезінфікуючими 

засобами; 

- допускати скупчень / черг; 

-  здійснювати діяльність, яка потребує тривалого часу перебування у 

бібліотеці користувачів, зокрема, читання газет, використання бібліотеки як 

навчального простору; 

- проведення масових заходів. 

4. Рекомендовано: 

- ознайомитися з матеріалами рубрики, відкритої на вебпорталі 

Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. 

Сухомлинського «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19 

(https://dnpb.gov.ua/ua/24217-2/); 

- розглянути матеріали щодо поводження бібліотечних фахівців в 

умовах епідемії COVID-19, які розміщені на порталі Української 

бібліотечної асоціації (https://ula.org.ua); 

- приділити час самоосвіті шляхом ознайомлення з ресурсами онлайн-

проєкту Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. 

Сухомлинського «Дистанційна самоосвіта бібліотечних працівників» 

(https://dnpb.gov.ua/ua/23614-2/); 

- посилити надання освітянськими бібліотеками онлайн-послуг для 

віддалених користувачів. 
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