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Найважливіше у навчанні та вихованні дитини –  

це приклад дорослих.  

Це стосується і читання. 

Читання – це шлях до знань,  а знання – шлях до успіху,  

самореалізації і високого соціального статусу.  

Успіх людини – успіх покоління – успіх нації.  

 

      Традиції спільного читання батьків і дитини благодатно впливають на всю 

родину, воно передбачає зміцнення духовних зв’язків сім’ї. Ось чому важливо 

правильно організувати дитяче читання, спрямувати його так, щоб дитина не 

розгубилася у книжковому морі, щоб спілкування з книгами стало звичним і, що 

найважливіше, приємним та улюбленим заняттям. Бібліотеки покликані 

задовольняти найрізноманітніші інформаційні потреби всіх категорій населення, 

мати відповідні ресурси для відродження і популяризації сімейного читання. Що 

зробити, щоб бібліотека стала для дитини і розрадою, і помічником, допомогла 

пізнати радість читання як наодинці з книгою, так і у читанні разом з друзями, 

батьками? Чи зможе бібліотека взагалі зацікавити дітей, які не люблять читати, 

надаючи перевагу іграм ? Що ж може зробити бібліотека? Як і чим бібліотекарі 

допомагають  родинам, батькам в організації сімейного читання? 

Тож  у  листопаді 2017 року під час проведення на базі обласної бібліотеки для 

дітей ім. В.О. Лягіна обласного фокус-семінару «Підтримка родини і збереження 

традицій сімейного читання в умовах сучасної бібліотеки» було прийнято рішення 

щодо перезавантаження роботи  в цьому напрямку та умовно оголосити 2018 рік – 

Роком сімейного читання на Миколаївщині. 

А на початку 2018 року з метою привернення уваги суспільства до проблеми 

сімейного читання та  посилення активних спільних дій бібліотек Миколаївської 

області у підвищенні якості діяльності  на допомогу родині Наказом управління 

культури, національностей та релігій №5  від 10 січня 2018 року було затверджено 

«План  популяризації заходів сімейного читання в бібліотеках Миколаївської 

області».  

До переліку обласних заходів увійшли: 

 Обласна акція-challenge  відеопрезентацій читаючих сімей  «У нас в родині 

усі люблять книгу» 

 Обласна літературна  акція День сімейного читання « Дитина – дзеркало 

родини» присвячена 100-річчю від дня народження педагога і письменника 

Василя Сухомлинського (25 квітня 2018 р.) 

 Обласне відкриття літніх читань - квесту читацьких родин «Моя сім’я, 

книжка і я» ( 18 травня, 24 травня, 1 червня 2018 р.) 

 Обласний конкурс читаючих сімей  «Сімейні історії». 

         Проведення заходів, розрахованих як на юних читачів, так і на їх батьків, 

допомагає викликати інтерес до спільного читання, спільної творчості й 

інтелектуальної діяльності. Їх тематика та форми  найрізноманітніші. 

Представляємо досвід бібліотек Миколаївській області протягом 2018 року в цьому 

напрямку.  

 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT_vyWxfrXAhXHFZoKHdW4DSAQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wiktionary.org%2Fwiki%2Fchallenge&usg=AOvVaw0ieG9PWqjj0evn6fL5f7EE


 
 

Обласна акція-challenge  відеопрезентацій читаючих сімей  «У нас в родині усі 

люблять книгу» 

В рамках виконання Плану заходів з популяризації сімейного читання у 2018 

році Миколаївською обласною бібліотекою для дітей ім. В.О. Лягіна було 

запропоновано читацьким родинам бібліотек з усіх куточків Миколаївщини взяти 

участь в акції – челедндж, яка  передбачала  створення  відеопрезентації та 

розміщення  її в інтернет – ресурсах  з позначкою #ЧитанняРодинаКнига. Челедндж  

проходив з 02 квітня по 08 червня 2018 року і його  основною метою    є  посилення 

активних спільних дій  бібліотек Миколаївської області у підвищенні якості 

діяльності  на допомогу родині. 

Учасники-родини,  що зголосилися взяти участь у зазначеному заході, по черзі 

передавали один одному челедндж за допомогою логотипу Акції із закликом «Ти - 

наступний учасник». 

Зазначимо, що кожна родина у відеопрезентації представляла себе  читаючою 

і закликала усіх до спільного читання книг, як корисного засобу  родинного 

спілкування та відпочинку. Більше 40 читацьких родин з різних куточків 

Миколаївщини  створили свої  відеопрезентації.  

Приємно відзначити, що відгукнулися взяти участь в Акції читаючі родини з 

сільських бібліотек районних ЦБС: Єланецької -  Великосербулівська,  

Маложенівська, Великосолонівська та Ясногородська та Снігурівської  - 

Галаганівська та Євгенівська.  

 Також учасниками Акції стали родини з публічних бібліотек ОТГ: 

Веселинівської та Доманівської селищних рад, Куцурубської та Коблівської  

сільських рад. 

Ресурсом накопичення усіх відеопрезентацій читацьких родин є відеоблог 

«Book-net» (http://bookknet.blogspot.com) Миколаївської обласної бібліотеки для  

дітей  ім. В.О. Лягіна, на якому створено сторінку під назвою «Обласна акція-

challenge#ЧитанняРодинаКнига». Там можна переглянути усі продукти, створені  

родинами.  

         

Обласна літературна  акція День сімейного читання « Дитина – дзеркало 

родини»  

25 квітня  ц. р. Обласна бібліотека для дітей ім. В.О. Лягіна за підтримки 

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації взяла участь 

в обласній літературній акції «День сімейного читання « Дитина – дзеркало родини» 

з метою відродження традицій сімейного читання у бібліотеках Миколаївської 

області.  

     Учасниками акції стали саме читаючі сім'ї Миколаївської області. Важливо 

розуміти, що сімейне читання - це не просто читання дітям. Традиції такого 

загального читання благотворно впливають на всю сім'ю. Тому що воно передбачає 

спілкування сім'ї, виникнення і зміцнення невидимих  духовних зв'язків між 

людьми, має неповторний бібліотерапевтичної ефект.  

       У бібліотечних закладах області відбулась велика кількість різноманітних 

заходів, спрямованих на промоцію книги та сімейного читання. Усіма бібліотеками 

були розроблені програми з низкою цікавих заходів. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT_vyWxfrXAhXHFZoKHdW4DSAQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wiktionary.org%2Fwiki%2Fchallenge&usg=AOvVaw0ieG9PWqjj0evn6fL5f7EE
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       В акції взяли участь Обласна бібліотека для дітей ім. В.О. Лягіна, Центральна 

міська бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменка, Міська дитяча бібліотека-

філія №2 Первомайська МЦБС та районні бібліотеки для дітей: Арбузинська, 

Баштанська, Березанська, Березнегуватська,  Братська, Казанківська, Кривоозерська, 

Новобузька, Новоодеська, Первомайська,  Снігурівська, Доманівська бібліотека для 

дітей - філія Доманівської публічної бібліотеки та Комунальний заклад «Публічна 

бібліотека» Веселинівської селищної ради (Веселинівська дитяча бібліотека-філія). 

Сільські бібліотеки таких районних ЦБС, як Веселинівська, Первомайська, 

Снігурівська, а також  бібліотеки  ОТГ: Куцурубська, Чорноморська та  

Михайлівська, Порічанська, Токарівська бібліотеки-філії КЗ-ду «Публічна 

бібліотека» Веселинівської селищної ради. 

       Цікаві форми роботи провели до Дня сімейного читання « Дитина – дзеркало 

родини» КЗ  Бібліотека для дітей  м. Южноукраїнська,  Лисогірська сільська 

бібліотек-філія для дітей Первомайської ЦБС, КЗ «Бібліотечна мережа м. 

Вознесенська» та Очаківська міська бібліотека. 

        Світлини заходів надіслали всі бібліотеки - учасники акції.  КЗ  «Бібліотека для 

дітей  м. Южноукраїнська» , Баштанська ЦБС та Доманівська бібліотека для дітей - 

філія Доманівської публічної бібліотеки надали відгуки дітей та батьків про «День 

сімейного читання « Дитина – дзеркало родини», декілька бібліотек надіслали відео 

про хід акції. Загалом відбулося понад 40  культурно - просвітницьких заходів за 

різними формами роботи: розгадування кросвордів та ребусів, уроки доброти, 

інсценізація творів автора, перегляди літератури, виставки дитячих малюнків, 

електронні презентації , голосні читання творів В.О. Сухомлинського, презентація 

буклету «Поради  Василя Сухомлинського для дітей та батьків» тощо. 

         В рамках «Дня сімейного читання «Дитина — дзеркало родини»» пройшло 

чимало знакових  заходів: 

 Урок доброти «Добро творити просто» та Арт – читання «Малюємо казки 

Василя Сухомлинського» (Обласна бібліотека для дітей ім. В.О. Лягіна); 

 Акція для читаючих сімей «Читають матусі» (голосні читання оповідань 

В.О.Сухомлинського) із запрошенням до  бібліотеки читаючих родин 

(Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В. Хоменка); 

 Бібліомікс «Світлий геній «Школи Радості» (Дитяча бібліотека КЗ 

«Бібліотечна мережа м. Вознесенська»); 

 День сімейного відпочинку «Всією сім’єю до бібліотеки» (Міська дитяча 

бібліотека-філія №2 Первомайської МЦБС); 

 Літературна подорож за оповіданнями Сухомлинського «Творчість В. 

Сухомлинського – дітям»( Комунальний заклад «Міська бібліотека для 

дітей» м. Южноукраїнська); 

 Голосні читання «Криниця людської мудрості»( Арбузинська РДБ); 

 Літературний ранок «Все починається з добра» , створено 2 буктрейлери : 

«Подорож у країну добра», «Казки Школи під Голубим Небом» (Баштанська 

РДБ); 

 Колаж з власних малюнків «Добро починається з тебе» (Березанська РДБ); 

 Бібліотечний етюд «Жив на світі Учитель…» (Березнегуватська РДБ); 

 Презентація "В.О.Сухомлинський: роки життя та творчості"( Братська РДБ); 



 
 

 Година з особистістю  «Діяльність надихається прикладом» та літературний 

портрет  «Учитель добра і краси» (Веселинівська ЦБС); 

 Літературна мандрівка за казками В.Сухомлинського «У кожній казці- 

мудрості перлина» (Веселинівська дитяча бібліотека-філія КЗ « Публічна 

бібліотека» Веселинівської селищної ради); 

 Міні дослідження «Книга і комп’ютер: Суперники чи союзники?»( 

Доманівська публічна бібліотека); 

 Рекомендаційна бесіда «У кожній казці мудрості перлинка»(Казанківська 

РДБ); 

 Проективна методика « Малюнок людини»( Кривоозерська РДБ); 

 Вікторина сімей-ерудитів  «Сторінками  творчості В.Сухомлинського»( 

Новобузька РДБ); 

 Тренінг "Ваша дитина – дзеркало родини і ви її найперший і найкращий 

вихователь" ( Новоодеська РДБ); 

  Респект – зустріч з В. Сухомлинським у «Школі добрих вчинків» 

 ( Первомайська РДБ); 

 Літературний дайджест "Доброта - це краса людської душі" (Снігурівська 

РДБ); 

 Дискусійна гойдалка «Про добро та зло» (Лисогірська сільська бібліотек-

філія для дітей Первомайської ЦБС); 

 Флешмоб  «Мій малюнок до казки В. Сухомлинського» 

( Чорноморська ОТГ Очаківського району Чорноморська сільська 

бібліотека); 

 Слайдова презентація «Читаємо Василя Сухомлинського дома» 

(Михайлівська сільська бібліотека –філія КЗ «Публічна бібліотека» 

Веселинівської селищної ради ); 

 Літературна вікторина «Упізнай літературного героя» (Токарівська міська 

бібліотека – філія  КЗ «Публічна бібліотека» Веселинівської селищної ради); 

 Літературний кросворд «Улюблені твори Василя Сухомлинського»  

( Порічанська сільська бібліотека – філія КЗ «Публічна бібліотека» 

Веселинівської селищної ради); 

  Всього в акції взяли участь 752 дитини та  125 батьків.  

Наведемо декілька прикладів. 

         В Обласній бібліотеці для дітей ім. В.О. Лягіна  у  відділі обслуговування дітей 

дошкільного віку та учнів 1-4  класів діти зачитували оповідання Василя 

Сухомлинського, готували інсценізації творів видатного письменника і вчителя, а 

під час заходу продемонстрували  свої знання і акторські здібності. 

        Бібліотекарям також вдалося вразити і заінтригувати читачів інсценізацією 

оповідання В. Сухомлинського через ляльковий театр книги «Буратіно», пошуком 

загублених промінчиків Сонечка Доброти за творами письменника, розшифровкою 

важливих послань – висловів Василя Олександровича дітям, та найбільшу цікавість 

у читачів викликав «Театр вух та відчуттів» за казкою «Ліс весною».  

       А у відділі обслуговування учнів 5-9 класів Миколаївської ОБД бібліотекарі 

зустріли своїх читачів – вихованців Клубу юних моряків з Флотилією на Арт – 

читанні «Малюємо казки Василя Сухомлинського», де їх познайомили  з життям і 



 
 

творами великого українця. Діти з захопленням брали участь як в обговоренні 

почутого, так і в майстер-класі. Малювали новою технікою, за допомогою виделок,  

гуаші  та аплікації, а в цей час  бібліотекар  читала оповідання Василя 

Олександровича про добро і милосердя. 

В цілому, Дні читання проводяться в області вже третій рік і ми бачимо 

ефективність такої форми роботи. 

 

Обласне відкриття літніх читань - квесту читацьких родин 

 «Моя сім’я, книжка і я» 

Під гаслом «Влітку грай, відпочивай і з родиною читай»  Обласна бібліотека 

для дітей ім. В.О. Лягіна  проводила заходи в рамках Літніх читань – 2018. 

18 травня бібліотека збирала юних шанувальників книги – учнів шкіл міста 

Миколаєва в дитячому містечку «Казка». Саме тут вже декілька років поспіль 

Урочисте відкриття Літніх читань проходить в рамках Відкритого регіонального 

Фестивалю-конкурсу ігрових програм «Казкова гра». 

Учасники, розділившись на 4 команди: Сині, Жовті, Зелені і Червоні 

пересувалися кожен за своїм маршрутом містечком «Казка».  Крім суто 

літературних випробувань діти грали в рухливі ігри, танцювали «Чуча-чачу» тощо. 

Діти отримали масу позитивних емоцій, а бібліотекарі – Гран-прі у фестивалі-

конкурсі «Казкова гра». До речі, це вже п’ята нагорода та третій Гран-прі за участь у 

цьому конкурсі.  

Виїзні соціокультурні заходи для читачів-дітей Миколаївської області  вже є 

традиційними у практиці Миколаївської обласної бібліотеки для дітей  ім. В.О. 

Лягіна. Цього року вони відбулися двічі - 24 травня для читацьких родин 

Березанської ЦБС, а 1 червня – на базі КЗ «Коблівська публічна бібліотека»  

Коблівської сільської ради об’єднаної територіальної громади. 

 
Обласний конкурс читаючих сімей  «Сімейні історії» 

 

 Обласний конкурс читаючих сімей «Сімейні історії» проводився 

миколаївською обласною бібліотекою  для дітей ім. В.О. Лягіна спільно з 

управлінням культури, національностей та релігій Миколаївської обласної 

державної адміністрації. 

 Головне завдання конкурсу - це спільне написання дітьми з батьками 

літературного твору на вибір: у вигляді продовження улюбленої книги або у 

створенні  власного.  Документи щодо проведення конкурсу  пройшли процедуру 

реєстрації в Головному управлінні юстиції у Миколаївській області. 

        В  конкурсі взяли участь сім'ї з дітьми незалежно від віку та  кількості членів 

сім'ї, що є читачами бібліотеки.  

        Конкурсні роботи оцінювали за двома номінаціями.  Номінація  «Твори, 

видумуй, пробуй» - це сімейна літературна творчість (твір, розповідь, вірш, казка, 

створення міні-твору по улюбленій казці, есе на улюблений твір родини). Номінація 

« Далі буде…» -  це твір – продовження улюбленої книги родини або твору на вибір.  



 
 

        Участь у конкурсі взяли читаючі родини з 2  міських бібліотек, 3публічних 

бібліотек ОТГ Миколаївської області та  28-ми  бібліотек  14 районів Миколаївської 

області.  

       Всього на конкурс було представлено 50 творчих робіт, з них: творів, 

розповідей, казок, міні-творів, есе – загалом  35, віршів -15. 

         В номінації  «Твори, видумуй, пробуй» взяли участь 4 родини з дитячої 

бібліотеки КЗ « Бібліотечна мережа м. Вознесенська» та Первомайської  міської 

дитячої  бібліотеки – філії №2 ЦБС  м. Первомайська. Від РБД області  – 9 

учасників, бібліотек – філій ЦБС – 23, від трьох ОТГ та їх філій (Коблівська 

центральна бібліотека  КЗ «Коблівська публічна бібліотека Коблівської сільської 

ради»,  Нечаянська публічна бібліотека Нечаянської сільської ради  та Куцурубська  

ПБ Куцурубської  сільської ради) – 5 родин.    В номінації  « Далі буде…» подали 

свої роботи 2 родини з РБД області та 7 родин з бібліотек – філій ЦБС. 

      Нажаль, у  відношенні до загальної кількості надісланих на адресу конкурсної 

комісії  робіт,  номінація « Далі буде…» (прийняло участь 9 родин) має найменш 

низький показник  на фоні творів з номінації  «Твори, видумуй, пробуй» (взяла 

участь 41 родина). 

      Юні автори до оформлення робіт підійшли творчо. Приємне відчуття 

викликала  поезія, гарно оформлена візуально, та твори з надзвичайно цікавими 

героями і  несподіваним розвитком подій. Майже всі роботи учасників не лише 

відповідали всім зазначеним критеріям оцінювання, гармонійно поєднуючи вдале 

оформлення із якісним внутрішнім наповненням, а й мали кожна свою унікальну 

особливість, яка вирізнила їх на фоні інших. 

        При розгляді робіт журі брало до уваги відповідність умовам конкурсу, 

оригінальність, індивідуальність стилю роботи, чи присутні в роботі спільна сімейна 

творчість, позитивний та життєстверджуючий підхід, креативність і наявність 

фантазії  та майстерність виконання. 

        В номінації  «Твори, видумуй, пробуй» переможці: Черватюк Вікторія 

(Новобузький р-н) – І місце; Лященко Михайло (Новоодеський р-н) – ІІ місце; Сой 

Еліза (Березнегуватський р-н) – ІІІ місце. В номінації  « Далі буде…» переможці:  

Григоренко Софія (Березнегуватський р-н) – І місце; 

Рога Поліна (Єланецький р-н) – ІІ місце;  Калашнікова Юлія  (Первомайський р-н) – 

ІІІ місце. 
           

Перезавантаження роботи на місцях  

Окрім обласних заходів,  МОБД зосередила увагу бібліотечних працівників, 

що працюють з дітьми, як було вже відзначено, на  перезавантаженні цієї роботи на 

місцях за допомогою запровадження сучасних практик та форм бібліотечної роботи 

з родиною. Було  рекомендовано  оновити інформаційні «зони» та локації для 

читання, занять, дозвілля та спілкування дітей і батьків, запровадити проведення  

сімейних читацьких вечірок у бібліотеці, сімейних фестивалів Family Biblio Day, 

днів сімейного читання (в рамках Тижня дитячого читання), сімейних квестів, 

скайп-зустрічей з сучасними українськими письменниками для дітей та батьківської 

громади. 

Вже є цікаві напрацювання, які представлені на нашому професійному блозі 

«Бібліомаячок». 



 
 

Серед комплексу заходів, що реалізовуються в  МОБД в  напрямку просування 

сімейного читання, родинного спілкування та відпочинку хочеться представити 

роботу Майстерні книжкових чудес «Золотий Ключик».  Щомісяця у відділі 

обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів збираються діти разом з  

батьками. Майстерні вже три роки, і  за цей час її  активними постійними 

учасниками стало більше 35 читацьких родин . Засідання майстерні проходять у 

нестандарних форматах. Багаж майстерні дуже великий і різноманітний: це і 

родинні свята, і пізнавальні подорожі (природою, космосом, світом смаколиків), 

книжкові пригоди та багато іншого.  

Фішкою майстерні цього року стало проведення різноманітних тематичних 

сімейних вечірок: піратської («Морська подорож на Веселому Роджері»), 

ковбойської («Бібліо-родео»), детективної («Школа детективів»), піжамної («Йдемо 

в гості до СонькА»). 

Головним елементом кожного тематичного заходу є проведення майстер-

класів. Діти разом з батьками створюють кумедних песиків, весняних пташок, 

підкови щастя, маски прибульців та багато іншого з різноманітних матеріалів: 

паперу, пластиліну, крупи, ниток, фетру. 
 

Книгозбірні  області застосовували різноманітні елементи реклами, 

організовували наочні засоби, де були представлені відомості про заходи з 

популяризації сімейного читання, на видних місцях розташовували об’яви, 

звернення та пам’ятки для родин з дітьми. 

       Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. 

Миколаєва працює за комплексним планом по  роботі з сім’єю та відродженню 

традицій сімейного читання в бібліотеках для дітей міста на 2018р. Так, протягом  

року реалізовувались заходи в рамках бібліотечної програми роботи з родинами: 

 Святковий батл «На рингу татусі+діти»; 

 День сімейної творчості «Таланти моєї родини»; 

 Сімейний спортивний турнір на Kinect-майданчику; 

 Акція «Читай, грай, видужуй» (для дошкільнят, що знаходяться в стаціонарі 

лікарень); 

 Театралізоване сімейне свято «Матуся моя дорогенька, це свято даруємо    

тобі»; 

 Сімейний Weekend «Духовний храм людини: сім’я, родина, рід» (до 

Міжнародного дня людей похилого віку); 

  «Читацькі династії: побачення у часі»; 

 «День веселих бабусь та кмітливих онуків»;   

 «Я зізнатись не боюся – краща ти за всіх, бабуся! »; 

 Родинний ворк-шоп «Крила Свободи» (з виготовлення сувенірів за участю 

народних майстрів); 

 Сімейне фольк-свято на Масляну «Масляна щедра гостей всіх вітає, 

млинцями, варениками вас пригощає»; 

 День сімейного дозвілля «Таланти дитини – родзинки родини». 

          Бібліотечні лайфхаки для батьків «Як залучити дитину до читання», «Як 

підтримувати свою дитину» та курси для комп’ютерної інтеграції користувачів 

«золотого віку» «NET-університет» для дідусів і бабусь читачів. Деякі маленькі 



 
 

читачі навіть ще не вміючи ходити,  вже з повагою ставляться до книги, і  цьому, 

звичайно, заслуга батьків. А дитяча бібліотека була і є центром інформації, 

культурного дозвілля, помічником із залучення родин до сімейного читання. Для 

плідної співпраці з ними у бібліотеці створено клуб сімейного читання і дозвілля  

«Клуб  Ученого кота»  для батьків  та дітей до 6 років. Клуб об'єднує: дорослі та діти 

тут разом проводять вільний час, читають книжки, спілкуються, беруть участь у 

масових заходах і, що найважливіше, у них з’являються спільні інтереси. На базі 

бібліотеки створено студію сімейного читання «БУКашка» та  сімейну творчу 

студію «Happy-арт» (handmade)  й багато-багато цікавого. 

  Інформкуточки: 

 «З пелюшок ... і навіть раніше»; 

 «Кодекс правильної мами»;    

 «Романи для матусі та бабусі»;    

 «Кримінальне рандеву для татуся та   дідуся»; 

 «Книжкове меню на сніданок, обід та вечерю». 

Електронні ресурси і бази даних: 

 БД «Гострі кути сімейного кола»;  

 БД «Я маю право!» (права дитини); 

 БД «Стоп насильству в сім’ї!»; 

 Спеціалізовані ресурси Інтернет для майбутніх та молодих мам:  

 «Швидка інформаційна допомога сім’ям, що мають обмеження 

життєдіяльності: адреси, телефони та інша інформація»; 

 «Моя дитина не така як усі..» (проблема аутизму у дітей); 

 «Тварини-наші друзі і лікарі» (анімалотерапія на допомогу реабілітації). 

      Пам'ятка «Виховання у дітей інтересу до читання», відео ролик «Шість правил 

для батьків: як навчить дітей любити книгу» та презентації «Про веселих хтосиків - 

супер батькам», «Про ляльковий театр всім і великим і малим».  

      Підтримуючи цінності сім`ї  та відроджуючи традиції сімейного читання, як 

засобу спільної читацької творчості дорослих і дітей, дитяча бібліотека КЗ 

«Бібліотечна мережа м. Вознесенська» протягом року здійснила ряд заходів, таких 

як свято матері «Мамо рідненька, голубко свята», на яке завітали юні читачі разом з 

батьками. Діти розповідали  про свою любов до рідних мам, татусів, бабусь та 

дідусів. Читали вірші, в яких звучала вдячність  рідним за тепло, догляд, щоденну 

турботу, лагідні слова, та розповіли як вони допомагають своїм близьким. А 

лялькова вистава «Добре, що із нами поруч наші мами» та гра «Упізнай дитину» 

нікого не залишили байдужими.  

       На родинні зустрічі «З родини йде життя людини» напередодні Дня родини 

завітали сім’ї та представники родин - постійних користувачів дитячої бібліотеки. 

 Цікаво пройшли:  конкурс «Впізнай рідню», гра «Доповни прислів’я», вікторина 

«Стежинами рідного краю», конкурс знавців народних звичаїв та лялькова вистава 

«Ріпка на новий лад». 

       На Тиждень дитячого читання до дитячої бібліотеки КЗ «Бібліотечна мережа 

м. Вознесенська» прийшли найактивніші родини, в яких читають і батьки, і діти. А 

впродовж усього свята присутніх супроводжували «Казки школи під Голубим 

небом» українського педагога, письменника В.О. Сухомлинського. 



 
 

       Також у читальній залі відділу обслуговування учнів 5-9 класів було  

оформлено книжкову виставку «Сім’я – мій дім, мій оберіг», на якій представлено 

книги для сімейного читання, пам’ятки для батьків  та дітей  «Пам’ятка батькам від 

дитини», «Читання – справа сімейна», «Є у тебе люба мати» та поради «Для вас, 

батьки», «Як навчити дитину любити книгу».  

      Добре себе зарекомендували сімейні заходи у Первомайській міській дитячій  

бібліотеці–філії №2.  Це і сімейні шевченківські читання «Улюблені рядки 

Кобзаря» , і літературна дегустація для батьків «Книжкові новинки для маленької 

дитинки», і час сімейного відпочинку «Всією сім’єю до бібліотеки» та для батьків з 

малечею -  книжковий акваріум для дошкільнят «Мені читає тато». 

       12 березня 2018 року у читальній залі відбулися сімейні шевченківські 

читання «Улюблені рядки Кобзаря», на які завітали найменші користувачі 

бібліотеки – дошкільнята та учні початкових класів. Разом з мамами та бабусями 

вони долучилися до святкування шевченківських днів в Україні щоб  особисто 

вшанувати пам’ять великого поета. Яким чином? Читаючи разом з дорослими 

безсмертні рядки поетичної збірки «Кобзар». До уваги читачів у читальній залі була 

організована книжкова виставка «Кобзарева світлиця». 

        А 25 квітня 2018 року було організовано і проведено день сімейного 

відпочинку «Всією сім’єю до бібліотеки». На культурний відпочинок до бібліотеки 

завітали батьки разом із дітьми, в читальній залі було експоновано книжкову 

виставку «Читаю я, читає вся моя сім’я», на якій представлені казки народів світу. 

Також дітям було запропоновано прочитати на вибір твір з книги В.О. 

Сухомлинського «Вогнегривий коник».  

       Щоб залучити батьків та дітей до спільного читання,  розвитку творчих 

здібностей та задоволення їх інформаційних потреб,  зорієнтувати батьків на тісне 

спілкування з дитиною в процесі сімейного читання, з метою подружити дітей і 

батьків з книгою, домогтися їх взаєморозуміння і виникнення спільних інтересів в 

КЗ «Міська бібліотека для дітей» м. Южноукраїнська  протягом року діяли 

інформаційна зона «Для допитливих малят і турботливих батьків», міні-куточок 

«Діти і батьки читають залюбки» та інформкуточок «Читаєш ти, читаю я, читає вся 

моя сім'я». Ефективним був День відчинених дверей для батьків і дітей  «Моя 

родина і бібліотека», а для гарного настрою, живого спілкування, порозуміння та 

єднання  родини  бібліотекарі організували  вуличну акцію «Родина читає – Україна 

процвітає». Зустріч дітей, батьків з  місцевою  письменницею В. І. Тищенко «Душа 

її палає пломенисто, відчуй вогонь любові, рідний краю!» підвищила цікавість 

родин до книги, читання та залучити їх до бібліотеки. 

Відродження традицій  сімейного читання як культурної норми розвитку 

дитини – одне з найважливіших завдань бібліотек Арбузинської ЦБС, що 

обслуговують дітей.  

Бібліотеки Арбузинської  ЦБС   намагаються визначити точки взаємодії сім’ї 

та бібліотеки, урізноманітити форми роботи з сім’ями, батьківською громадою.    

   Бібліотеки ЦБС спільно зі шкільними та позашкільними закладами, районним 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей 

райдержадміністрації проводять спільні заходи по відзначенню Міжнародного дня 

сім'ї, Міжнародного дня матері, Міжнародного дня захисту дітей, спрямовані на 



 
 

формування позитивного іміджу сім’ї, свідомого та  відповідального ставлення до 

батьківства, утвердження родинних цінностей, популяризацію сімейного читання, 

сприяння впровадженню здорового психологічного клімату в родині.  

В бібліотеках ЦБС оформляються книжкові виставки, інформаційні зони: «У 

сімейному колі»,  «Читає родина»(РДБ), «Слово «Мама» – велике, найкращеє 

слово», «Батьки і діти – родини цвіт», «Маминих рук творіння» (Кавунівська б/ф), 

«У світ родини – через книгу» (Іванівська б/ф), « Улюблені книги наших батьків» 

(Костянтинівська б/ф), «Сімейна енциклопедія» (Агрономійська б/ф), «Вчимося 

бути батьками»,  виставка сімейної творчості «Моє родинне дерево» (Новоселівська 

б/ф).  

 Так, в один із днів Тижня дитячого  читання працівники районної бібліотеки 

для дітей завітали до школи на годину спілкування «Творчий альянс-дитяча 

бібліотека і сім’я», щоб поговорити з батьками про сімейне читання, яке має 

неповторний бібліотерапевтичний ефект та  запросили батьків до бібліотеки, щоб 

разом подумати про читання дітей, поговорити про кращі дитячі книги, визначити 

коло читання для кожної сім’ї тощо.  

Найбільш поширеною формою роботи бібліотек з нагоди відзначення 

Міжнародного дня сім’ї є родинні свята. В  рамках соціальної комплексної програми 

підтримки сім´ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  

бібліотеками ЦБС були проведені родинні свята: «Добра родина – славна Україна» 

(Іванівська б/ф, Агрономійська б/ф), «Тепло отчого дому: рід і родина» 

(Костянтинівська б/ф, Новокрасненська б/ф). 

16 травня до Міжнародного дня матері та Міжнародного дня сім’ї в 

Арбузинській районній бібліотеці в дружньому родинному колі  відбулася зустріч 

трьох родин із селища Арбузинка, працівників центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді та працівників бібліотеки «Я люблю свою сім’ю». 

Завдання бібліотеки - надати допомогу батькам у залученні малечі до читання, 

допомогти у виборі книг, сформувати  коло читання дитини.  З цим успішно 

справляється Костянтинівська міська бібліотека-філія, координуючи роботу з ДНЗ 

«Ромашка» та батьками, проводячи  бібліодесанти,  голосні читання, екскурсії до 

бібліотеки та ін. 30 жовтня  бібліотека взяла участь у проведенні свята осені 

«Осінніх барв карнавал» для дітей середньої групи, яке проходило в три етапи: 

виставка осінніх поробок «Дари осені», ігровий калейдоскоп «Лісові мешканці» та 

ярмарок смаколиків «Осінь пригощає». На виставці поробок кожна родина 

представила вироби, проявивши творчість, неповторність та індивідуальність, 

використовуючи не тільки дари матінки – Землі, а й підручні матеріали. Всі поробки 

створені руками батьків та дітей - справжні витвори мистецтва,  шедеври, які 

милують погляд та дарують радість.  

Відомо, що будь-яка сім’я має свої власні традиції, яких дотримуються і які 

шанують, передаючи із покоління в покоління. Започаткувати власні сімейні 

традиції намагається сім'я Куценків з Новоселівки, яка має  статус  дитячого 

будинку сімейного типу, виховуючи п'ятьох прийомних дітей та четверо рідних. 

Прийомна мама Людмила Іннокентіївна докладає максимум зусиль, щоб приділити 

увагу всім дітям. Гарною традицією в  їхній родині стали спільні з бібліотекою 

святкування новорічних та різдвяних свят. Вся родина разом з бібліотекарем 



 
 

сільської бібліотеки, перевдягнувшись у святкові костюми, ходять по селу, співаючи 

щедрівки та колядки та вітаючи  односельчан з новорічними та різдвяними святами 

«Щедрівка й Коляда в нашу хату загляда».  

Новоселівська сільська бібліотека, акцентуючи увагу  на народознавчих та 

етнографічних заходах, таких як народознавчі оповідки «Про добрі сімейні традиції 

українців», уроки духовності «Від Різдва, свята гожого, до Водохреща Божого», 

народознавче свято  «Маковія маком віє» та ін., запрошує родину до себе на 

гостину, де діти та дорослі діляться своїми секретами, розповідають, як вони 

відзначають новорічні, різдвяні та Великодні свята, дні народження.  

Кавунівська сільська бібліотека – філія – центр сімейного читання. Місія 

бібліотеки – відродження традицій родинного читання та допомога сім’ям у 

прищепленні дітям любові до книги. 

Бібліотекою   реалізується комплексна програма: «Читаємо всією родиною», 

основними напрямками якої є зміцнення родини, збереження її традицій, 

підвищення престижу материнства, оволодіння навиками педагогіки, популяризація 

сімейного читання, створення в бібліотеці комфортного середовища для батьків та 

дітей, підвищення інформаційної культури, залучення дітей та батьків до читання.  

В бібліотеці оформлена інформаційна зона «Сімейна бібліокомора», постійно 

діюча книжкова виставка «Читаємо всією сім’єю», оформлено стенд «Найкраща 

читаюча родина року». 

В рамках програми було проведено: родинне свято «Родину єднає мудрість 

книг», сімейний уїк-енд «А без тата і без мами - зовсім це не вихідний», День 

сімейного читання «Сім’я в книжковому інтер’єрі», бібліо – пікнік «Хвилинка 

радісного читання», літні посиденьки «Читаємо під сімейною парасолькою». Також 

в Кавунівській бібліотеці кожної суботи працює сімейний клуб вихідного дня.  

В Кавунівській бібліотеці відбувся День сімейного читання під назвою «Сім’я 

в книжковому інтер’єрі». Батьки родин, які завітали в цей день до бібліотеки, 

розповіли про значення книги в сім’ї, ділилися спогадами про свої перші книги. Діти 

брали участь в літературних іграх, читали вірші про сім’ю і , як належить справжнім 

читачам, самостійно вибрали собі книжечки для читання додому. 

Іванівська сільська бібліотека – філія – центр дитячого читання, оперативно 

задовольняє інформаційні потреби дітей, сприяє розвитку читацької культури, 

прищеплює любов до книги з раннього дитинства. В бібліотеці в рамках проекту з 

популяризації здорового способу життя «Стежина здоров'я» стартував спорт - 

марафон «Я – моє здоров’я, моє життя », що проводився в три тури. Для батьків 

бібліотека організувала зустріч « Здоровий спосіб життя та довголіття» з лікарем, 

яка розповіла присутнім про здорове харчування, способи розминки    та фізичні 

навантаження для дітей та дорослих, дала слушні поради щодо доцільності  

дотримання режиму дня для дітей.  

Також для учасників проекту  було проведено сімейний туристичний похід 

«Про здоров’я дбаємо, разом в похід рушаємо», який став головною подією проекту 

і залучив до заходу 8 родин. В спортивних змаганнях «Тато, мама, я – спортивна, 

здорова та дружня сім’я» перемогла дружба, сімейна згуртованість та веселий 

настрій. Наостанок усі учасники походу взяли участь у флеш – мобі «Бути здоровим 

– модно, стильно, здорово».  



 
 

Не менш цікаві заходи з популяризації сімейного читання  пройшли  в 

бібліотеках Баштанської ЦБС, що обслуговують дітей. Так у Христофорівській  

сільській  бібліотеці пройшов День сімейного читання  «Обереги нашої родини».    В  

Новопавлівській сільській бібліотеці  відзначили День дитинства «Світ дитинства 

просить любові та миру».  В Доброкриничанській сільській бібліотеці-філії родини 

взяли участь у сімейному  конкурсі  - грі «Комбінація – душа шахів». З метою 

організації змістовного дозвілля під час весняних канікул для малечі разом з 

батьками в Старогорожанській сільській бібліотеці проведено інсценізацію казки 

«Коза - дереза на новий лад».  

      Бібліотеки Березанської ЦБС пропагують загальнолюдські цінності, 

зосереджуючи значну увагу на проблемах сім’ї, пошуках шляхів співробітництва з 

родинами, вдосконаленні виховних можливостей батьків.      Шляхи реалізації таких 

завдань можуть бути дуже різними. Наприклад, у районній бібліотеці для дітей був 

створений Центр раннього розвитку дитини «Веселка», заняття якого відвідують 

діти разом з батьками. Присутнім пропонують цикл занять за участю соціального 

педагога та вчителя англійської мови.  

      Тут створено тематичну теку для батьків «Як виховати книголюба» та виставку - 

пораду «Бібліотека + родина = читаюча дитина». В інформаційній зоні можна  

дізнатися про послуги книгозбірні, її заходи, одержати відомості щодо освітніх 

закладів, гуртків та клубів, адреси юридичних та соціальних служб, інші дані, котрі 

стосуються щоденного життя сім’ї, батьків та дітей. Створено інформаційні стенди: 

«Азбука для батьків» (Щасливська б/ф), «Разом із сім’єю та задля сім’ї» 

(Василівська б/ф), «Інформаційне бюро для батьків» (Краснопільська б/ф).  

У зоні спілкування читачам надається можливість для вільного ведення 

розмов, дискусій. За пріоритетним напрямом взаємодії з сім’єю працюють також  

Василівська б/ф, Краснопільська б/ф, Лиманівська б/ф.: 

 Ігрові кімнати або кімнати спілкування, де організуються перегляди 

відеокасет, діафільмів, читання вголос, дитячі свята, надаються у 

користування іграшки, розвиваючі ігри тощо; 

 Програми літніх читань «Влітку книжка не відпочиває», «Книжку влітку 

прочитай, в школі бали заробляй», «На природу – і читай»;  

 Консультації для молодих батьків щодо формування разом із дітьми власної 

домашньої бібліотеки, розробки екслібрисів;  

 Театральні, лялькові вистави  та концерти. 

Про всі послуги, що надає бібліотека, користувачів постійно інформують через 

блоги, сторінку в фейсбуці. 
        В Березнегуватській РДБ протягом вже багатьох років організовують та 

активно проводять заходи щодо популяризації книги та сімейного читання. 

      З 2016 року  в бібліотеці діє батьківський лекторій «Батькам про дитячу 

книгу». Мета даного лекторію – просвітницька діяльність, направлена на 

безпосередній вплив батьків на систематичність відвідування бібліотеки  і 

формування кола читання їхніх дітей, підтримка традицій сімейного читання. На 

його заняттях бібліотекарі знайомлять присутніх з кращими зразками дитячої 

літератури, творчістю відомих дитячих письменників, дають поради про способи 

залучення  та підтримки у дітей різного віку інтересу до читання. 



 
 

Теми занять цікаві, різноманітні та актуальні:  

1. «Сучасна українська дитяча книга» 

 Презентація книжкової  виставки «Сучасна українська дитяча книга»; 

 Відеопрезентація «Казковий чаклун Юрій Ярмиш»; 

 Перегляд бук трейлеру «Майстер авторської казки» (за Ю. Ярмишу); 

 Відеоперегляд «Грицько Бойко – майстер дитячого сміху»; 

 Тренінг  «Як розвинути та підтримати інтерес дитини до читання». 

2. «Дитячі письменники – ювіляри 2018 року» 

 Презентація книжкової  виставки «Письменники-ювіляри 2018 року»; 

 Відеопрезентація «Сонечко спить у дзвониках» (за творчістю А. Давидова); 

 Відеоперегляд «Дружба, вірність, честь» (за творчістю В. Драгунського); 

 Перегляд бук трейлеру по книзі А. Потапової «Молочний зуб дракона 

Тишка». 

3. «Читаємо у сімейному колі» (книги по сімейному читанню) 

 Презентація книжкової  виставки «Книги для сімейного читання»; 

 Презентація творчості авторів та перегляди бук трейлерів по книгах: М. 

Носова «Пригоди Незнайки та його друзів», О. Пройслера «маленька Баба 

Яга», та «Маленький Водяничок»,  Жуля Верна «Таємничий острів» та 

«Діти капітана Гранта»; 

 Відеопрезентація «Читання – справа сімейна». 

       В листопаді  бібліотекарі  районної бібліотеки для дітей взяли участь у 

шкільній конференції «Реалізація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського  щодо 

творчого самовираження дитини», яка проходила в рамках щорічного місячника 

шкільних бібліотек. Конференція відбулася в Березнегуватській ЗОШ І-ІІІ ступенів і 

була приурочена 100-річному ювілею видатного  українського педагога-гуманіста, 

вченого  зі світовим ім’ям – В.О.Сухомлинського. У заході взяли участь як учні, так 

і  педагоги школи,  бібліотекарі, а також чимало батьків, учні представили свої 

буктрейлери за творами письменника.  

В усіх бібліотеках Березнегуватської ЦБС діють зони сімейного  читання та 

виховання : «Діти + Батьки + Бібліотека» (РДБ), «Азбука для батьків» (Висунська 

с/б),  «Разом із сім’єю та задля сім’ї» (Новоукраїнська с/б), «Інформаційне бюро для 

батьків» (Лепетиська с/б), «Сім’я.Книга.Бібліотека» (Калузька с/б). 

В Лепетиській бібліотеці - філії діє любительське обєднання «Сімейна 

мозаїка» (членами обєднання є дорослі та діти). Протягом 2018 року проведено 

засідання: 

  День сімейного читання «Сім’я розумна – сім’я читаюча». На заході 

представлено сімейні генеалогії, проведено читацьку сімейну вікторину  на 

знання творчості дитячих письменників В. Нестайка, К. Чуковського, 

С.Маршака, В. Драгунського, Е. Успенського «Друзі  з дитинства» та  

історично-народознавчий конкурс «Гомін століть».   Усі завдання виконували  

діти, а потім – батьки. 

  Народознавчі погостини «Завітав до нас Великдень», у які увійшли:  

книжкова виставка «Великодні дзвони», народознавча стежина «Весняні свята 

українців», відео презентація  «Готуємось до Великодня», народознавча 



 
 

вікторина «Прадавні традиції українського народу», майстер-клас 

писанкарства. 

   «Дітям світу – сонце й мир» (до Дня захисту дітей). Спільний виїзд на 

відпочинок  до районного табору відпочинку. 

   Квест «Бібліотечні сходинки», в якому сім’ї - учасники розділились на дві 

команди  «Ерудити» та «Переможці». Кожна з них отримала маршрут по 

бібліотеці, за яким треба було шукати слова «Миколаївщина» та «Легенди» в 

фонді, в каталозі,   інформацію в Інтернеті. 

Бібліотекар Висунської бібліотеки - філії разом з працівниками СБК та 

місцевими волонтерами  проводять родинні свята, на днях села влаштовують для 

своїх дорослих і малих односельців українські вечорниці, фольклорні посиденьки, 

виставки робіт місцевих умільців.  

На початку навчального року  у цій бібліотеці  проведено День батьків 

«Книга, тато, мама і я – нерозлучні друзі», у програму якого входило : 

 Презентація читаючих родин; 

 Огляд книжкових новинок; 

 Інтелектуальний круїз «Місце зустрічі – острів Всезнайок» (питання на тему 

дитячого літературознавства, краєзнавства, історії ); 

 Казкова вікторина – каламбур для дітей   «Казкова мандрівка»; 

 Інформація для батьків «Мультимедійне покоління і книга. Виховуємо 

книголюба». 

      В Маліївській бібліотеці - філії діє клуб любителів голосного читання 

«Читайлик» для дітей молодшого шкільного віку. Протягом  2018 року  проведено  

такі заходи:  

 Екскурсія для дітей та батьків по фонду бібліотеки «По Країні Читалії, або 

Книжковий Всесвіт»; 

 Бесіда-знайомство «Відомі імена в дитячій літературі»  та  голосне читання  

творів Н.Забіли, «Чарівний світ казок Г.К. Андерсена» та В. Сухомлинського 

«Чарівні слова»; 

Сімейні читання – це своєрідна давня традиція інтелігенції. Це форма 

спілкування, в якій беруть участь як мінімум троє: дитина, батьки і автор книги. 

Сімейне читання – це розмова батьків із дітьми про мораль, стимулом якого є 

спільне читання творів літератури. Це монолог дитини, в якому вона роздумує над 

змістом твору, прагне виявити і виразити його моральну ідею.         

      В Братській районній бібліотеці для дітей діє інформаційно - дозвіллєва 

зона "Тепло сімейного вогнища", яка стала улюбленим місцем родинних свят, 

цікавих зустрічей та відпочинку. Протягом 2018 року добре зарекомендували себе 

такі  сімейні заходи: 

 Святкове шоу "Новорічний калейдоскоп"; 

 Мовно - поетичний батл "О слово рідне, хто без тебе я»; 

 Свято "Родинні зустрічі у бібліотеці";  

 Свято кавуна "Солодке диво"; 

 Виставка + гра "Хай в серці кожної дитини живе любов до України". 

    Протягом року в бібліотеці для дітей  діяла виставка "Щаслива дитина - 

майбутнє України",  добірка "Інформаційне бюро для батьків",  тематична поличка 



 
 

"Читаємо усією сім"єю" та періодична викладка "Про все цікаве на планеті читай в 

журналі та газеті". 

Бібліотеки  Веселинівської ЦБС приділяють цьому питанню значну увагу.   

У  Н. – Світлівській  бібліотеці-філії пройшов  ретро – урок під назвою «Історія моєї 

родини в історії України», на який було запрошено  родини – активних користувачів  

бібліотеки. Згадуючи свою молодість, батьки розповідали дітям, як вони потрапили 

в це село до його заснування, як воно  будувалося, адже вони були переселенцями із 

західних областей України. Приємним сюрпризом для батьків був святковий 

концерт підготовлений за участю дітей.  

     До свята Великодня до Варюшинської бібліотеки-філії на годину сімейного 

спілкування «Паска йде до хати, будемо Великдень шанувати» були запрошені  

родини. Бібліотекар нагадала історію виникнення найбільшого свята християн, а 

гості розповіли як вони святкують та яке  значення свято має для їх родини, 

пригадали символіку кольорів та техніку виготовлення писанок, поділилися 

кулінарними рецептами.  

     12 травня в Н. - Катеринівській бібліотеці-філії проведено День сімейного 

відпочинку «Тільки родина , як зірка єдина , твій порятунок, надійний причал», на 

якому йшла мова про шану до батьків та про їх сімейні цінності. Родини 

познайомилися з сімейними реліквіями кожного присутнього.  

    15 травня в Подільській бібліотеці-філії до Дня Матері та Всеукраїнського Дня 

сім’і на черговому засіданні клубу «Пізнайки» відбувся сімейний анонс «Сімейний 

вогник серце зігріває».  

       4 травня 2018 р. Врадіївською РДБ було проведено літературно-музичне 

свято «Посвята в читачі». Серед запрошених - учні першого класу разом з батьками, 

дітям було вручено емблеми юного читача.  

       З нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей було проведено 

літературно – розважальне  свято «Хай сонце і  квіти всміхаються дітям», на якому 

були присутні діти з особливими потребами разом з батьками.  Свято провели 

бібліотекарі за підтримки  реабілітаційного центру та аніматора  Будинку творчості. 

Діти активно брали участь в конкурсах,  вікторинах та отримали подарунки. Щоб 

канікули пройшли цікаво, пізнавально та з користю у бібліотеці проведено 

презентації програми літнього читання – 2018 «Літня подорож у Книжкове 

королівство» для всіх читачів літніх шкільних таборів Врадіївського району. 

Вибравши місцем відпочинку літній майданчик, що  розташований поруч із 

бібліотекою, діти та  батьки беруть активну участь у вікторинах і подорожах, 

конкурсах, екскурсіях: «Читаємо завжди, читаємо скрізь», « Літнім читанням пора, 

щиро радіє дітвора», «До дитячої бібліотеки завітай – чарівний світ ти цей пізнай». 

Особлива роль приділяється спілкуванню з читаючими родинами на 

індивідуальному рівні та організація сімейного спілкування в стінах 

Кривоозерської  бібліотеки для дітей. Методика залучення сім`ї до  бібліотеки 

досить проста: всі заходи повинні бути цікавими як дорослим, так і дітям. Сприяючи 

розвитку сімейного читання бібліотека використовує найрізноманітніші форми 

роботи: родинні свята з іграми та конкурсами, урок народознавства «Обереги нашої 

хати». Бібліотекарі  познайомили дітей та їх мам  зі звичаями і традиціями нашого 



 
 

народу,  з оберегами рідного дому, того дому, в якому жили наші предки і в якому  

сьогодні живуть вони.      

Урок народознавства «Мудрості та долі берегиня – бабусина скриня» був 

адаптований для дітей молодшого шкільного віку. Бабусі поділились своїми 

спогадами з дитинства про обереги в їх родинах.  

Диспут «Від родини йде життя людини. Ви згодні?» проходив у дружній  

атмосфері.  Дорослі та діти спробували  дійти згоди в твердженні, що все 

започатковується в сім’ї, модель поведінки батька і мами в майбутньому переходить 

і на дітей. 

Під час круглого  столу  «Тато, мама і я читаюча сім’я»  до уваги дітей була 

представлена книжкова виставка «Книги, які читали ваші батьки», з якої діти з 

цікавістю дізнавалися про літературні вподобання їхніх мам та татусів. Обговорили  

як змінилися літературні смаки сьогоднішніх дітей. Деякі діти були здивовані тим, 

що читали їх батьки в дитинстві.  

 Родинне свято «Скарби нашого селища»  було присвячене Дню селища Криве 

Озеро. Дітям  цікаво  було дізнатися   про історичні будівлі селища. Піар-акція 

«Виходь у двір читати» проходила біля бібліотеки в дитячому парку та на 

центральній площі селища і була присвячена Всеукраїнському дню бібліотек . 

Бібліотекарі з дітьми  пропонували мамам та волонтерам читати вголос казки.  

    Відродження традицій сімейного читання та популяризація сімейних цінностей є 

один із пріоритетних напрямків роботи бібліотеки для дітей КЗ «Новобузька 

ЦБС». Для дітей та їх батьків працівники бібліотеки організували та провели  

родинний фестиваль «Батьківський заповіт я в серці свято берегтиму…» з 

фотовиставкою «Родинний вернісаж : чарівні моменти в житті сім’ї» та багато 

цікавих конкурсів і завдань. Діти  разом з батьками із задоволенням переглянули 

інсценізацію української народної казки «Як внук діда виручив» за участю 

працівників бібліотеки і намалювали портрети улюблених мамусь і татусів, які не 

всі себе впізнали під час конкурсу «Родинний портрет». Також разом з батьками 

діти  відповідали на питання казкової вікторини, переспівували дитячі пісні, були 

окремі конкурси для мам і татусів, бабусь, веселі ігри.  На завершення всі разом 

заспівали пісню Марічки Яремчук «Родина», а  діти вручили  «вогники подяки» 

своїм батькам.  

В рамках проведення Тижня дитячого читання на захід «З книгою жити – з 

добром дружити» за традицією до бібліотеки завітали найменші активні читачі, 

вихованці дитячого садочка «Малятко» разом зі своїми батьками та взяли  активну 

участь у літературній риболовлі «В бездонному океані – книзі будемо черпати 

знання». «Королева книги» запросила всіх до участі в літературних конкурсах, іграх 

та вікторинах. Учасники свята за допомогою батьків знаходили відповіді на 

запитання, підтверджуючи свої глибокі та різнобічні знання.  

Свято прощання зі своїм першим підручником – Букварем підготували і 

провели працівники бібліотеки спільно із педагогами та батьками. Учасники свята 

підготували святкову програму: розповідали вірші, співали пісні, грали в гру «забий 

гол в мої ворота». До них у гості завітали Веселий Букварик, поштар  Пєчкін, який  

оголосив всім вітальні телеграми та Премудра Сова зі своїми заморочками. Герої  



 
 

провели веселі та цікаві  вікторини і конкурси, читання уривків з улюблених книг 

дитини та сім’ї. 

Бібліотека  щорічно бере активну участь у  регіональній літературно-

мистецькій  акції  «Бібліотечні сутінки», на яку запрошує  читачів зі своїми 

родинами. Також дітям та їх батькам  було запропоновано лялькову виставу «У гості 

до казки», веселі конкурси  і  розваги. Розважальна програма «А у нас в бібліотеці» - 

це екскурсія по бібліотеці, під час якої гості відвідали її найпотаємніші місця, 

подорож дорослих з дітьми у світ мультфільмів, герої яких (Ведмідь, вередлива 

Маша, Пеппі Довгапанчоха) прийшли до гостей з веселими та пізнавальними 

конкурсами.  Протягом всього дня у бібліотеці та за її межами діяли книжкові 

виставки: «Серця рідного пристанище» (краєзнавча література для дітей), «Книги на 

всі смаки», «Казковий світ дитинства», «Вінок калиновий сплітаю із звичаїв рідного 

краю», проводилися огляди літератури. Усі бажаючі цього дня стали учасниками 

мудрого вернісажу «Бібліотека – добрий чарівник» на відкритому майданчику біля 

бібліотеки, де дізналися багато цікавої інформації, відповідали на питання  хитрої 

вікторини, розгадували ребуси та брали участь у спортивних іграх. І на завершення 

учасники зробили висновок: коли на бібліотеку насуваються сутінки – це зовсім не 

страшно, а навпаки – весело і драйвово!  

В рамках впровадження інноваційних форм і методів роботи по 

обслуговуванню користувачів у 2018 році бібліотека розробила та впровадила 

інноваційну форму роботи - бібліотерапію «Добре здоров’я мати - весело книжки 

читати! І не   тільки…». Метою  інновації стало залучення нових користувачів (дітей 

та їх батьків) до послуг бібліотеки, встановлення взаємовідносин між дитиною і 

сім’єю, розвиток навичок дружнього, систематичного і цілеспрямованого родинного 

крокування до здорового способу життя за усіма правилами, заохочення  до 

читання, виховання любові до книги і  потреби в сімейному читанні. Запроваджено 

ефективну систему заходів щодо просування книги й читання, здорового способу 

життя, посилення взаємозв’язку  між дітьми та батьками. 

Традиційними для бібліотеки стали щорічні родинні осінні свята , коли діти 

разом з батьками  зустрічають  красуню Осінь, Веселого Соняшника, зазивалу - 

Продавця  із гостинцями:  фруктами та овочами, солодощами, цікавими забавками, 

загадками, танцями, піснями та віршами.  Родини залюбки брали участь у сімейних 

конкурсах та естафетах, вигравали смачні солодкі  призи і радо вітали таку чудову, 

добру, гарну та щедру  українську осінь! 

Новоодеській бібліотеці для дітей в читальній  залі   відділу обслуговування  

для дошкільників та учнів 1-4 класів  створено кімнату сімейного читання, де для 

батьків та дітей оформлено книжкові виставки «Світ дитячих запитань», «Школа 

батьків» та експозиція дитячих поробок «Творчість наших читачів». 

Проблема «батьки і читання дітей» суспільно значима. Дитяча книга – це 

особливий світ, який юний читач осягає і розумом, і серцем. Дуже важливо, щоб 

книга увійшла в його життя якомога раніше,тому що вона незамінна у виробленні 

уваги, зосередженості, у вихованні духовності, моральності. Працівники бібліотек 

вивчають, яке ставлення в сім’ї до читання дітей, що знають  батьки про дитячу 

літературу, про роботу бібліотеки, якої допомоги потребують в питаннях виховання 

дітей. Батькам було  запропоновано  ознайомитись з підбіркою журналів «Мама і 



 
 

Я», «Мир Семьи», оформлено теку «Поради батькам» та  розділи виставки «Школа 

батьків» такі, як «Читаємо всією родиною», «Як виховати маленького генія», 

«Розвиваюче читання». 

       Для більш повного залучення батьків до сімейного читання, для допомоги 

батькам юних читачів в організації читання дітей було розроблено рекомендаційні 

списки літератури та пам’ятки для батьків.  

      А в  читальній залі створено затишний куточок сімейного читання з м’якими 

кріслами та диваном, дитячими іграшками та цікавими книгами, живим куточком 

«Казкова галявина». 

Дошкільний та молодший шкільний вік - це найважливіший період, коли 

формується людська особистість, закладаються міцні основи досвіду 

життєдіяльності, здорового способу життя. Найважливішою умовою безпеки дітей є 

прищеплення їм з раннього віку необхідних знань про безпечну поведінку. Для 

читачів-дітей та керівників дитячого читання оформлено книжкову виставку-

застереження  «Школа Їжачка-рятівничка», де представлено літературу про безпеку 

малят. На полицях виставки "живуть" незвичайні викладачі бібліотечної школи 

безпеки: Іжачок-рятівничок, Кіт Леопольд, Світлофор Моргайлик, Вогнегасник та 

його  друг-бешкетник Сірничок. На яскравих ай-стопперах, щоб привернути увагу 

дітей, розташовано запитання про знаки безпеки.  

            Робота з родинами, підтримка сімейного читання, організація сімейного 

дозвілля є одним із традиційних напрямків  роботи  Первомайської РДБ. В 

приміщенні  бібліотеки створено відокремлену «зону» для читання, занять, дозвілля, 

спілкування дітей і батьків та інформаційний куточок для батьків, де можна 

ознайомитися з новинками літератури, новими періодичними виданнями для дітей і 

дорослих, а також отримати інформаційну допомогу з проблемних питань 

виховання. Оформлено постійно діючу виставку «Закон України на захисті 

малозабезпечених сімей».  

     31 березня на закриття Тижня дитячого читання Первомайська РДБ запросила 

користувачів на сімейну читацьку вечірку  «Під українським небокраєм книгу 

люблять і читають». Учасники ознайомилися з творами сучасних українських 

письменників для дітей та  взяли участь у конкурсах, вікторинах. 

     Також було підведено підсумки інтерактивної гри «Рандомна книжка – твій 

щасливий час», визначені та нагороджені переможці.  

      Майстер – клас «Секрети саморобок із солоного тіста» пройшов у веселій та 

теплій атмосфері. Кожна сім’я виготовляла свій оберіг. Вважалося, що будь-яка 

саморобка  із солоного тіста, що є в будинку – це символ багатства і благополуччя в 

родині. Традиційно в бібліотеці пройшов сімейний бібліоланч «Моя сім’я, книжка і 

я». 

  У  відділі обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів Снігурівської 

РДБ  організовано  інформаційну зону «Для наших улюблених мам і тат», де 

розміщенно матеріали на допомогу батьками,  що стосуються життя сім’ї, батьків, 

дітей. 

     З метою популяризації сімейного читання на відділі обслуговування 5-9 класів 

організовано книжкову виставку «Почитаємо книги на БІС» , з розділами «Бабусина 

оповідка»,  «Мамина казка», «Таткова пригода», «Мої книжкові відкриття». 



 
 

    У квітні бібліотекою було оголошено акцію «Книга-довгожитель моєї родини»,  

метою якої був пошук оригінальних та ефективних шляхів, що сприятимуть 

формуванню та підтримці культури сімейного читання. 

      Також під час навчального року проводяться різноманітні масові заходи з 

родинами: літературно-музичний віночок «Принесу тобі мамо, всі квіти землі», 

родинне свято «Без сім’ї нема щастя на землі», свято-розвага «Пасхальна веселка». 

              

Бібліотеки ОТГ  в рамках Року сімейного читання також проводили активну 

роботу  у напрямку  популяризації сімейного читання.  

Так, у бібліотеках КЗ «Публічна бібліотека» Веселинівської селищної 

ради відбулося проведення різноманітних заходів. 

У Порічанській бібліотеці-фiлiї  було презентовано книжкову викладку "Спорт для 

всіх!", підготовлену спеціально до спортивного змагання "Тато, мама, я - спортивна 

сiм'я!". В змаганнях взяли участь учнi 1-3 кл. та iх батьки. Учасникiв подiлили на двi 

команди: "Фортуна" та "Вiкторiя ". Змагання пройшло весело й позитивно.  

 При Токарівській бібліотеці – філії  працює центр відродження сімейних 

традицій  - клуб за інтересами «Сімейне коло». Добре зарекомендували себе такі 

сімейні заходи з популяризації сімейного читання:  

 Година народознавства «З народного напиймося джерела»;  

 Літо з книгою «Нові книги – нові друзі»; 

 Година краєзнавства «Люби і знай свій рідний край» (до Дня селища). 

       Для відродження і популяризації сімейного читання в Доманівській бібліотеці 

для дітей-філії Доманівської ПБ була оформлена наочність та  проведено заходи: 

 Сімейний стелаж «Книги татомаминого дитинства»; 

 Міні куточок «Дбайливим батькам»;  

 Виставка – інсталяція «Світ твоїх захоплень»; 

 Родинний вогник «Щаслива родина – багата країна»; 

 Літературний столик «Зі скарбнички сімейного читання»; 

 День інформації «Хай злагода та мир панують у родині»; 

 Вечір – діалог «Секрети щасливої сім’ї»  та День сімейного читання «Книгу в 

сім’ю - сім’ю в бібліотеку» (Петропавлівська б.ф); 

 Літературна зустріч «Читає родина – читає країна», бліц – опитування 

«Улюблена книга твоєї сім’ї», фотоконкурс «Сім’я та книга», «Презентація 

нових книг» та конкурс малюнків  «Ми читаємо та малюємо» (Царедарівська 

б.ф.). 

 Виготовлено буклети: «Прочитай мені книжечку, мамо» та «Я і моя сім’я». 

Сімейне читання – це не просто читання дітям. Традиції такого спільного 

читання благодатно впливають на всю родину, воно передбачає духовне 

спілкування сім’ї, зміцнення духовних зв’язків. Тому  Благодатненська публічна  

бібліотека постійно шукає шляхи співпраці з родинами, сприяє постійному 

вдосконаленню виховних можливостей батьків, намагається допомогти батькам 

оволодіти навичками сімейного читання, усвідомити його значення. 

      Бібліотека разом з філіями проводить ряд заходів з популяризації сімейного 

читання  в громаді. Це і виставки літератури для сімейного читання « Всією сім’єю в 



 
 

біліотеку », «Малечі на добрий вечір», « Усім, кому 4,5 ці книги радим прочитать» 

та « Книжкові новини для всієї родини » . 

        В бібліотеках Громади  оформлені інформаційні зони для читання , для 

спілкування дорослих і дітей: « Азбука для батьків» (Благодатненська ПБ), 

«Сімейне читання в XXI столітті".( Семенівська б\ф), « Для Вас батьки » ( Садівська 

б\ф), « Сімейна скарбничка » ( Воєводська б\ф.). Тут можна дізнатися про заходи 

бібліотеки , про гуртки та клуби , адреси юридичних та соціальних служб , інші дані 

які стосуються життя сім`ї , бітьків та дітей.  

      Новогригорівською бібліотекою – філією  було проведено творчий конкурс « 

Наш сімейний Х –фактор ». Присутні читали гуморески , звучали  пісенні сімейні  

конкурси . 

         Воєводською бібліотекою – філією  проведено тематичний вечір « Тепло 

отчого дому : рід і родина ». 

       Остапівською бібліотекою – філією  - читацькі перегони між сімейними 

командами  бібліотеки « Нам з книгою  цікавіше жити , творити , сміятися  і 

дружити». 

         Семенівською бібліотекою – філією  - правову мандрівку «Подорожуємо 

країною закону». 

        Літні читання -2018  року проходили в  бібліотеках Благодатненської ОТГ   

під девізом "Читай, щоб зробити світ кращим!". Вони являли собою різноманітні 

заходи , спрямовані  на об'єднання родини, формування традицій сімейного читання, 

розвиток професійного й творчого потенціалу . Завдання ставилися прості: виявити 

найцікавішу й дружну родину й залучити в бібліотеку нові родини. 

         Садівською бібліотекою – філією  було організовано книжкову викладку « 

Читаємо разом» , де родини з маленькими дітьми могли прочитати улюблену книгу . 

        «Посиденьки у колі шанувальників книги » пройшли в Остапівській бібліотеці 

– філії , де кожний розповідав про улюблену книгу  і пропонував її прочитати .    

         У Воєводській бібліотеці – філії працює творчий  гурток для батьків  і   дітей  з 

майстер-класами  з  оригамі, ліпки із солоного тіста, з виготовлення ляльок мотанок, 

плетіння стрічками,  вишивки бісером. 

         Родина, родинні зв’язки, сімейне виховання, сімейні традиції завжди в центрі 

уваги Нечаянської  ПБ Нечаянської сільської ради . Так, протягом 2018 року  

було проведено свято сім’ї «Щаслива родина – багата країна» ( до Дня сім’ї), на 

який завітало  близько 15 родин,  дитячий ранок «Чарівний світ  дитинства» (до Дня 

захисту дітей), спортивне свято «Хто здоровий – той сміється, бо йому – усе 

вдається». 

          

В цілому,  комплекс заходів, що пройшов у 2018 році  в рамках проведення  

Року сімейного читання можна вважати важливим кроком у  перезавантаженні  

такої роботи на місцях, тому що ця робота ще буде тривати і продовжуватися 

надалі. 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі та комп’ютерний набір:       Власенко К.О. 

Редактор:                                                Карпенко О.К. 

Відповідальна за випуск:                     Жайворонок Т.А. 

                                                


