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       Для позиціювання бібліотек, як установ, що найкраще відповідають 

процесу просування цивілізаційних цінностей,  Миколаївською обласною 

бібліотекою для дітей ім. В.О. Лягіна було  запропоновано бібліотечним 

закладам що обслуговують дітей спрямовувати поточні завдання бібліотек у 

русло реалізації Глобальних цілей сталого розвитку. Дитячі бібліотеки 

спроможні брати участь у реалізації практично всіх Цілей, таких як : 

забезпечення здорового способу життя, супровід освіти всіх рівнів та 

підвищення її якості, створення умов для гендерної рівності, здійснення 

екологічної просвіти, мир і верховенство закону. 

        Звичайно, всі Цілі сталого розвитку у діяльності бібліотек, що 

обслуговують дітей реалізуються крізь призму забезпечення доступу до 

інформації, охорони культурної спадщини, розширення загальної 

грамотності та сприяння підвищенню якості освіти. 

            Ціль 3. Підтримання хорошого здоров'я. Забезпечення здорового 

способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці. 

        Однією з найважливіших для формування здорової нації є ціль – 

«Підтримання гарного здоров'я». Бібліотеки  області надають доступ до 

інформації, що стосується здорового способу життя та охорони здоров’я 

дітей.  

Так протягом року відділи Миколаївської обласної бібліотеки для дітей 

ім. В.О. Лягіна працювали над реалізацією  творчої  програми «За здоров’ям 

– до бібліотеки», у рамках якої бібліотека традиційно проводить заходи, 

направлені на виховання у користувачів бібліотеки розуміння важливості 

здоров’я для людини, профілактику та подолання  шкідливих звичок, 

створення  системи інформаційного  забезпечення  з  даної  тематики. 

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

Миколаєва працює над реалізацієй Програми відпочинку та оздоровлення 

дітей Миколаївської області. В рамках якої проходить комплекс заходів: 

години здоров’я, зустрічі з сімейними лікарями, валеологічні заняття 

«Азбука здоров’я!», волонтерство у лікарні, бесіди з дітьми про шкідливі 

звички, комп’ютерну залежність  та  т.і..  

         Дитяча бібліотека  КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» провела 

цикл заходів до Всесвітнього дня здоров’я: інформ – калейдоскоп «Здоров'я 

без  ліків», вітамінні   посиденьки «Про здоров'я треба дбати, вітаміни 

споживати», відео – порада «Геть куріння! Ми – за розумне покоління», 

спортивне асорті «Хто із спортом дружить – буде завжди дужий». До 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом - відверті діалоги «Життя гідне того, 

щоб жити». 

 В цьому напрямку проведені цікаві заходи в Снігурівській РДБ: 

валеологічна година «Друзі,які допомагають бути здоровими», подорож у 

країну «Здоров’я», година застереження "Небезпечне селфі. Чому підлітки 

гинуть заради лайків?", інформаційна година «Вибір є завжди у кожного з 

нас». 

В минулому році стартував новий соціальний проект в бібліотеках 

Комунальної установи «Вітовська централізована бібліотечна система» 



«Бібліотека  на зв’язку: лікар  -онлайн».  Партнер бібліотеки  - міська лікарня 

№5, яка допомагає знайомитися з цінною інформацією з питань здоров’я, 

здорового способу життя, профілактики різних захворювань, розширює 

доступ та підвищує якість послуг для громади. 

         Марафон добрих бібліотечних справ «Академія Травознавців» 

приводився Маложенівською сільською бібліотекою-філією Єланецької ЦБС 

з метою підтримки хорошого здоров’я шляхом забезпечення користувачів не 

тільки інформацією, а й лікарськими рослинами, які є альтернативою 

дорогим лікам.  

В рамках впровадження інноваційних форм і методів роботи по 

обслуговуванню користувачів у 2018 році районна  бібліотека  для дітей КЗ 

«Новобузька ЦБС»  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. 

        Цікавим і корисним  виявився для учнів 1-4 кл.  тренінг - знайомство 

«Комп’ютерна абетка» в  Коблівській ПБ. До Всесвітнього Дня без тютюну   

Рибаківською бібліотекою – філією Коблівської ОТГ було проведено акцію 

«Міняємо цигарку на цукерку», засідання правового клубу «Пульс» під 

назвою «Мобільний телефон – «За» і «Проти».  

        В Дитячій бібліотеці КЗ «Публічна бібліотека» Веселинівської селищної 

ради пройшла  година спілкування «Здоровим будеш - усе здобудеш» з  

учннями гуманітарної гімназії.  

Забезпечення здорового способу життя є пріоритетним напрямком 

роботи Куцурубської публічної  бібліотеки Очаківського району. Бібліотекарі 

інформують користувачів з питань, що стосуються здорового способу життя 

та охорони здоровя, розкривають наслідки шкідливих звичок , можливості 

профілактики захворювань (ВІЛ-СНІДу, туберкульозу). Підготовлено і 

проведено: інформаційний огляд «Цілющі властивості природи»,  «Твоє 

здоров’я у твоїх руках»  до Всесвітнього дня здоров’я;  годину  цікавих 

повідомлень «Ти палиш, а світ задихається» до Всесвітнього дня без тютюну; 

зустріч з медпрацівником «Знання проти страху». До заходів було   

оформлено виставку – застереження «Більше знаєш, менше ризикуєш». 

Бібліотеки Прибужанівської ОТГ також  не стоять осторонь глобальних 

цілей сталого розвитку. Яструбинівською сільською бібліотекою для дітлахів 

було проведено інформаційну годину «Наркотик – крок у прірву», у 

Дмитрівській сільській бібліотеці - інформаційну хвилинку «В здоровому тілі 

здоровий дух»,у Тімірязєвській сільській бібліотеці -  інформаційний мікс 

«Будьте здорові. Сильні та дужі»,  калейдоскоп корисних порад «Культура 

здоров’я», вікторину-гру «Я моє здоров’я, моє життя», відео-екскурсію « В 

http://veselynovordb.blogspot.com/2017/03/blog-post_28.html


країні здоров’я», представлена тематична поличка «Альтернатива шкідливим 

звичкам  -книга». 

           Відповідно до  Цілі №4 

«Забезпечення всеохопної і справедливої якісної освіти та заохочення до 

навчання впродовж усього життя» в бібліотеках, що обслуговують дітей 

Миколаївської області користувачам надається місце для навчання та роботи, 

що покращуватиме умови для рівного й вільного доступу до освіти. 

Бібліотеки перетворюються на місце для бюджетного коворкінгу, 

обладнаного усім необхідним для проведення різних заходів. Дуже важливою 

є робота поза межами бібліотеки, з педагогами, учнями, вихователями 

дитячих садків та надання їм інформаційної допомоги. Бібліотекарями 

створено багато власних електронних ресурсів на допомогу вивченню 

шкільних предметів та для самоосвіти, популяризації читання.  

Сьогодні підготовка дітей до життя  в  глобальному  інформаційному  

суспільстві  майбутнього  передбачає не тільки навчання навикам 

традиційної читацької та  інформаційної  грамотності,  але  й  новим  її  

видам – медіа грамотності. Із  2015 року  ОБД  ім. В.О. Лягіна  стала 

активною  учасницею  у  впровадженні  пілотного  проекту  з  медіаосвіти  в 

Миколаївській області, а з 2016р. в діяльність   бібліотеки   почав  

впроваджуватися   медіаосвітній  проект  «Від медіаграмотності  до  

медіакультури».  У  його  реалізації  безпосередню  участь  беруть фахівці 

Миколаївського обласного Інституту  післядипломної  педагогічної  освіти,  

провідні   освітні   заклади,  колеги  з   бібліотек  м. Миколаєва. За  2018   рік  

було  проведено – 25  медіазанять.  Найцікавішими з них були: «Популярні 

проекти медіаосвітнього напрямку» (ОДЧ); інформаційний практикум «Як 

відібрати істинне» (8 кл.); віртуальна екскурсія бібліотеками України та світу 

«Сучасні, кращі, незвичайні» (6 кл.); «Маркери медійної культури 

бібліотекарів» (ОДЧ);  «Життя в епоху «Медіа», або впровадження занять з 

інформаційної безпеки у роботу  бібліотек» (ОДЧ);медіа урок «Віртуальне 

занурення і реальні ризики» (Діти і Інтернет) (7-8 кл);заняття «Тинейджер 

перед вибором» (Книга, бібліотека, Інтернет) (8кл);урок-застереження  «Як 

протидіяти віртуальному терору?» (Кібербулінг  і  підліток) (7-9 кл.). 

Розроблено  і  виставлено  на  сайт  бібліотеки  в  розділ «Електронні 

ресурси» 2 медіауроки http://laginlib.org.ua/ynfo/veb.php : веб-урок  

«Розшукується невідомий» (джерела друкованої  продукції) та веб-урок  «Які 

вимоги повинні ставитися до інформаційного середовища?»  (медійна 

екологія). 

Для  організаторів  дитячого  читання розроблені  письмові 

консультації  по  проведенню медіазанять з інформаційної культури. 

Консультації  мають  електронну версію  і представлені на сайті бібліотеки  

за такими темами: інформаційна  година «Як стати кваліфікованим читачем і 

правильно  читати   книги?» (Культура читача і читання),  інтернет-

інструктаж «Інтернет-фішинг (пошук) чи засіб для читання?»  (Інтернет  і  

книга,  електронне довідкове бюро, пошукові системи,  Інтернет-сервіси, 

вебліографія) (7 кл.), бібліотечний  урок  «Можливості  і  способи  

http://laginlib.org.ua/ynfo/veb.php


запам`ятовування» (6 кл.), бібліотечний  урок  «Кіноресурси,  ігри, рекламні 

тексти: наслідки  для  дітей  і  дорослих»  (Основні  види  кінопродукції.  

Види  ігор  і  рекламних текстів. Вплив кінопродуктів, ігор, реклам на 

свідомість людини) (9 кл.). 

  Програми  з медіа грамотності  включали в себе   інтерактивні  та  

креативні  форми  занять, такі, як:   

ЦДБ м. Миколаєва - тренінг з медійної грамотності «Як навчитися 

фільтрувати інформацію», інтерактивна гра «Як стати Медіазнайкою», 

заняття «StopFake», «Різноманітний світ джерел інформації», «Що робити з 

неякісним медіа?», медіаекскурс «Основні правила  безпечного Інтернет, або 

як поводитись в мережі?», інформаційна розвідка  «Шукай удень, шукай 

вночі, у книзі ти знайдеш ключі», ерудит-лото  «Для допитливих» 

(енциклопедії, словники, довідники,  з використанням ресурсів Інтернет), 

інформаційні  години «Етикет на інтернет-форумах»,  «Книга незвичайна – 

книга віртуальна», «Електронний каталог, або як знайти книгу», пізнавальна 

розвідка «Від папірусу до електронної  книги»,  медіа – драйвер «Хвилями 

Інтернету», Інтернет пригода «В країні невгамовних чомучок», медіа-порада 

«SOS у морі Інтернет»,  мультимедійна   гра-подорож «Вас запрошує 

журнальна Планета», інтерактивна година «День Інтернет спілкування». 

Арбузинська районна бібліотека для дітей  - тренінг «Ми з 

комп’ютером на «Ти», віртуальна  мандрівка  «Подорож  з  книгою  у 

просторі  і  часі», урок-навігація  «Тінейджер перед вибором». 

Березанська районна бібліотека для дітей - урок безпеки «Компютерні  

ігри  як  територія  пропаганди»,  інформаційна хвилинка «Небезпека в 

соцмережі», інформаційна години «Книг нечитаних планети відкриваєм в 

Інтернеті», «Бібліотека – дім твоїх друзів», медіа мандрівка «Крокуємо в 

Інтернет разом». 

Врадіївська  районна  бібліотека для дітей - медіа уроки «Твій друг – 

комп’ютер», «Відкриваємо світ Інтернету», «Мережа, яка об’єднала світ», 

пізнавальна година «Де в комп’ютера очі?, години інформації «Я і Інтернет», 

бібліографічна  гра «Ключі до бібліотечних скарбів». 

Єланецька районна бібліотека для дітей - гра-квест «Подорож сузір’ями  

бібліотечної  галактики»,  консультація  «У  світ через комп’ютер», медіа-

урок «Як правильно працювати мишкою»). 

КЗ «Шевченківська  публічна сільська б-ка» Новополтавської сільської 

ради Новобузького р-ну - бібліотечні уроки «Основні елементи книги», 

«Довідкова література: як нею користуватися?», «Художня і науково-

популярна література. Чим вони відрізняються?», «Структура довідкової 

літератури», «Бібліотечно-бібліографічний апарат: для чого він потрібен?». 

Первомайська  районна  бібліотека  для  дітей Первомайської ЦБС - 

майстер-клас  «Комп’ютер та Інтернет з нуля», віртуальна шук@лка «Пошук  

загубленої  інформації»,  гра «Електронне довідкове бюро «Інтернет:  Що?  

Де?  Як?», віртуальна подорож «Знамениті бібліотеки світу», консультація 

«Правила безпеки та поведінки під час роботи з комп’ютером». 



         Бібліотекарі  Снігурівської РДБ готують інформаційні списки на 

допомогу освітнім програмам з української мови та літератури, світової 

літератури, історії України, надають кваліфіковану допомогу з урахуванням 

змін навчальних програм, створюють бібліографічні й аналітичні огляди 

нової літератури на допомогу у виховній роботі з дітьми та юнацтвом .  

         Бібліотекарі Снігурівської РДБ провели  захід -  розмова по колу 

«Книги, які варто прочитати», на якому учні  порекомендували своїм 

одноліткам книги, які, на їх думку, треба обов’язково прочитати. Бібліотека 

орієнтується на підвищення медіаграмотності та інформаційної культури 

користувачів за допомогою  уроків медіограмотності «STOP FAKE» та 

інформаційної години «Безпека дітей в Інтернеті». 

  Реалізація  Єланецькою ЦБС бібліотечних соціально-культурних 

програм «Освіченим бути престижно» та «Зростаємо разом з книгою» 

сприяють заохоченню дітей до навчання та отриманню нових знань. В 

практику роботи бібліотек увійшло проведення заходів із популяризації 

знань з мови, літератури, історії, права, природничих наук в рамках 

предметних тижнів і декад. Найбільш популярними були такі форми роботи: 

аукціон цікавих повідомлень, конкурсно-ігрова мозаїка, бібліофреш, 

літературно-поетичне знайомство, краєзнавча фото-вікторина, бібліомікс, 

правовий квест та ін., які сприяли засвоєнню шкільної програми, 

стимулювали потяг читачів до знань  і книг. 

Маложенівська бібліотека - філія Єланецької ЦБС втілює в життя 

соціально-культурну програму «Освіченим бути престижно» в рамках 

реалізації цілей. 

         Бібліотеки Первомайської  ЦБС, що працюють з дітьми,  сприяють 

реалізації цієї цілі, пропонуючи  марафон читців «Звучи над нашим рідним 

краєм безсмертне слово Кобзаря», книжковий дайвінг «Три причини 

прочитати: корисно, цікаво, потрібно», конкурс-гру «Найдзвінкіше слово 

рідне, наймиліша мова», космічний квест  «Нас кличуть зорі». Розроблена 

друкована продукція: біо-біографічний буклет «80 років від дня народження 

В.Г. Рутківського», літературні візитки по творчості письменників-ювілярів, 

буклет «Сучасні українські письменники – дітям». 

      «Бібліотечний десант» - це проект, що успішно реалізує Веселинівська 

Дитяча бібліотека. Бібліотекарі приходять до учнів молодших класів з 

цікавими книжками і розповіддю про те, де "живуть" ці книжки.  

      «Книжкова шпаківня з Веселинового № 167» вже на світовій 

мапі! Бібліотечка #72566 додала Миколаївську область на карту Маленьких 

Вільних Бібліотечок LFL завдяки Веселинівській Дитячій бібліотеці. 

        Голосні читання «Багато читаємо – швидко зростаємо!» проблеми у  

Нововоскресенській бібліотеці –філії  для вихованців дитячого садочку 

«Веселка»; бесіда-порада "Читай сучасне - українське !" у  Веселинівському 

КЗ «Публічна бібліотека» для учнів 10 класу . На мовному марафоні «Мова – 

то матері слово» бібліотекар Градівської бібліотеки-філії представила 

перегляд літератури «І лиш народ тоді народ, як є у нього рідна мова». Цікаві 
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ігри, конкурси: «Прочитай слово», «Живі літери», «Зачаровані слова», «Мова 

жестів» не залишили осторонь як дітей, так і батьків.  

         Підлітки Галицинівської ОТГ мають змогу проводити свій вільний час у 

Центрі освіти в Прибузькій бібліотеці-філії і приймати участь у 

різноманітних майстер-класах: ландшафтного дизайну, вивчення англійської 

мови, гончарства, рукоділля та ін.  

         Проведення профорієнтаційної роботи з молоддю відповідно до потреб 

особистості, виробництва та ринку праці є одним з важливих напрямків 

роботи Коблівської ПБ. 

        Тематична поличка «Знайомтесь: професії давні і нові» розповідає про 

давні і нові професії. Під час проведення інформаційного  огляду  „Перед 

стартом у професію” бібліотекар представила книги, які допоможуть більше 

дізнатися про світ професійної діяльності в цілому, усвідомлено підійти до 

вибору професії,   краще зрозуміти себе, спробувати дослідити своє “Я”. 

         Забезпечення всеохопної і справедливої якісної освіти та заохочення до 

навчання впродовж усього життя проводиться в бібліотеці, що обслуговує 

дітей Куцурубської ОТГ за допомогою навчання  юних користувачів 

основним навичкам роботи за комп’ютером, правилам безпеки в Інтернеті, 

знайомства з кращими розвиваючими сайтами, онлайновими іграми. В 

рамках проекту Миколаївської ОУНБ «Медіаграмотна громада: місія 

здійсненна» проводились уроки медіа грамотності.  

 В Шевченківській бібліотеці - філії Прибужанівської ОТГ пройшла 

літературна зустріч «Осінь зустрічає школярів», приурочена Дню знань та 

Міжнародному дню писемності. В Новополтавській бібліотеці – філії №1 

проведено бібліотечну вітальню до Дня Знань «Запрошуємо у світ книги», в 

Новополтавській бібліотеці – філії №2 пройшов бібліотечний урок «Цікаві 

повідомлення про книги».  

        Ціль № 5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і 

можливостей усіх жінок і дівчат. 

        Миколаївська ОБД   ім. В.О. Лягіна  та Центральна  міська бібліотека 

для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва беруть участь у  

реалізації Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

Миколаївській області на 2017-2021 роки.  

         До Міжнародного дня толерантності Дитячою бібліотекою КЗ 

«Бібліотечна мережа м. Вознесенська» проведено: експрес – перегляд 

«Дитинства чисте джерело»  та корисні поради «Комільфо – поради від Феї – 

Доброради».  

Напередодні Дня матері Єланецька РДБ  провела святкову акцію 

«Привітай матусю!» з юними читачами та їх матусями 

         Робота Первомайської РДБ направлена на забезпечення гендерної 

рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчат. Відповідно 

бібліотека проводить ряд заходів: години толерантності «Толерантність – 

золоте правило моралі», «Дорогою добра», година сімейного відпочинку 

«Дружна сімейка», урок толерантності «Будь справжньою людиною», 



дискусійна гойдалка «Толерантним бути важко» та подорож – гра «Всі ми 

різні, але ми рівні».  

         Цікавими були заходи в Снігурівській РДБ: урок гендерної рівності «Я 

– хлопчик, я – дівчинка, ми – рівні»  для учнів 4-х класів.  Година – тренінг 

«Гендер – це цікаво!» , метою якої є формування поняття такої важливої 

соціальної категорії як "ґендер"; виховання засад ґендерної рівності та поваги 

до прав і свобод кожної статі.  

Бібліотеки Комунальної установи «Вітовська централізована 

бібліотечна система» організовують години спілкування «Негативні явища в 

суспільстві та круглий стіл «Правовий захист матері та дитини» в Прибузькій 

бібліотеці-філії. Круглі стіли «Що таке сексизм, ейджизм та лукізм?»  

пройшли у Грейгівській та  М- Погорілівській бібліотеках-філіях. 

В музичній вітальні Великосербулівської бібліотеки Єланецької ЦБС 

проведено літературно-поетичне свято «Рідна  матусю – ти світло любові й 

добра».  

В Шевченківській бібліотеці – філії Новополтавської ОТГ  було 

представлено поличку – пораду «Насилля в сім`ї – глобальна проблема» по 

темі та звернення до читачів з порадами щодо подолання насилля у сім`ї. 

В Новополтавській бібліотеці – філії №1 було проведено бесіду «Ми 

різні, але ми рівні» для дітей середнього та старшого шкільного віку.  

                Ціль № 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 

екологічної стійкості міст і населених пунктів. 

Бібліотекар Христофорівської бібліотеки Баштанської ЦБС  і керівник 

народної студії «Веселі акварелі» вже третій рік співпрацюють з 

працівниками Баштанського водного господарства. Тож юні користувачі 

бібліотеки прийняли участь у щорічному конкурсі, який оголошує Південно-

Бузьке басейнове управління водних ресурсів «Вода – джерело життя 2018» і 

стали його переможцями. 

         Реалізація бібліотеками Коблівської ОТГ цілі «Міста та спільноти, що 

живуть відповідно до принципів сталого розвитку» передбачає інформаційне 

забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості 

міст і населених пунктів. Бібліотеки у рамках даної цілі зберігають 

документальне культурне надбання, долучаються до вирішення проблем 

громади. 

          Ціль № 16. Сприяння побудові миролюбного і відкритого 

суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до 

правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних і заснованих на 

широкій участі інституцій на всіх рівнях. 

          Методична діяльність Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. 

В.О. Лягіна  спрямована на навчання з питань сталого розвитку: консультації 

по Цілям «Перелік основних Цілей сталого розвитку та оперативні завдання, 

що їх конкретизують», практикум по плануванню роботи бібліотек на 2020 

рік по Цілям сталого розвитку. 



Бібліографічна робота бібліотек в цьому аспекті представлена : днями 

інформації «Толерантність, як шлях до Європи», «Людина і природа – то 

одне єдине», днями нової книги «Книга вашого формату», «Час читати – час 

знати», інформаційними списками «Професії ХХІ століття», «Вчимося 

толерантності», «У світі права і закону», «Книжкова мандрівка країнами 

Європи», «Літературний гурман», «Українці варті визнання». 

        Одним із основних завдань бібліотек для дітей є заходи з  правової 

освіти населення, популяризація юридичної літератури серед різних 

читацьких груп дітей, надання допомоги користувачам у процесі реалізації 

конституційного права в доступі до джерел офіційної правової інформації та 

створення орієнтиру у світі права і закону. 

Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна в цьому році взяла участь у конкурсі 

проектів «Мої права – моє життя», який  проводився за ініціативи 

Національної бібліотеки України для  дітей.  Конкурс  було  започатковано  

на  виконання  Указу Президента № 361/2017  від  14.11.2017 р.  «Про 

оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації  правопросвітницького  

проекту  «Я  маю право!». Проект читачки  Щасливської бібліотеки-філії 

Березанської ЦБС посів  І місце в номінації «Індивідуальна робота» у 

Всеукраїнському конкурсі проектів «Мої права – моє життя»  у віковій 

категорії  від 15 до 18 років. 

         У рамках  теми «У полі зору – право» у відділі  обслуговування дітей 

дошкільного віку  та учнів 1-4кл. Миколаївської ОБД ім. В.О. Лягіна 

проведено та оформлено виставку-гру «Наші права і обов’язки» та  

інтерактивно-правову гру «Мої  права в моїй державі». Відділом  

обслуговування  учнів 5-9кл.  - літературний перегляд «Конституція – гарант 

демократії», виставку-пропозицію «Місто професій», виставку-пораду «Знай 

свої права та обов’язки». 

         Під час Всеукраїнської  акції «16 днів проти насильства» пройшла  

інформина  «Скажемо булінгу – ні!», а в  рамках Всеукраїнського тижня 

права - правовий тренінг  «Скажи  булінгу – ні!».   

В рамках Всеукраїнського тижня права  бібліотекарі Центральної 

міської бібліотеки для дітей  ім. Ш. Кобера  і В. Хоменка  та міських 

бібліотек познайомили юних правознавчиків із змістом основних статей 

Декларації прав  людини Конвенції ООН про права дитини. Цікавими та 

змістовними були:  юридичний діалог, бібліотечний урок права, година 

правової грамотності та зустріч з юристом на теми: «Права, свободи, 

обов`язки  громадян України», «Свої права ти добре знай, їх шануй і 

захищай», «Основи правового захисту інвалідів», «Неповнолітні: 

взаємозв`язок прав та відповідальності». 

Дитяча бібліотека КЗ Бібліотечна мережа м. Вознесенська напередодні  

Дня Конституції України до бібліотеки завітали вихованці Центру соціально-

психологічної реабілітації дітей Служби у справах  дітей  Вознесенської  

міської  ради,  а  також  користувачі  бібліотеки на урок громадянства 

«Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо!».  



Дитяча бібліотека-філія №2 ЦБС м. Первомайська  взяли участь  у  

правовому  майданчику  «Уроки  права – уроки  життя» в міському таборі 

відпочинку «Гарт».   

        До Всесвітнього дня миру в Дитячій бібліотеці  КЗ «Бібліотечна мережа 

м. Вознесенська»: експрес – інформація «Пробач, і ти отримаєш мир», 

флешмоб «Будемо усі дружити, в злагоді й мирі жити», правова панорама 

«Конституція України із глибини віків до сьогодення», правознавчий пазл 

«Великі права маленьких українців» та літературний глобус «До Європи в 

гості». 

РДБ Арбузинської ЦБС для  учнів  Арбузинського професійного 

аграрного ліцею проведено  брейн-ринг  «Подорож країною Права».    

В  амках Всеукраїнського тижня  права бібліотекарі РДБ Березанської  

ЦБС познайомили дітей   зі змістом основних статей Загальної  Декларації  

прав людини, Конвенцією ООН про права дитини та провели  правову 

годину «Знай свої права дитино!». 

В  РДБ  Березнегуватській  ЦБС  з  2017 року  діє  морально-правовий 

проект «Свідомий вибір» (для учнів 10-15 років). Заняття  відбуваються  

щоквартально.  Протягом року  теми занять для школярів були: про 

правдивість та чесність, відповідальність,  толерантність, байдужість. Проект 

передбачає  функціонування скриньки запитань від учнів, на які дають 

відповідь спеціалісти центру безоплатної правової допомоги.  В  бібліотеках 

– філіях проведено:  правознавчу  вікторину  «Права людини  починаються  з 

прав дитини» (Новоочаківська с/б), годину правового виховання «Закон – 

знання проти страху» (Новоукраїнська с/б), годину  актуальної  правової  

інформації «Знати, щоб жити» (Мурахівська с/б).  

В РДБ Братської ЦБС   працювала  книжково-ілюстративна виставка 

«Закон на сторожі дитинства», проведено правознавчий компас «Жити за 

законами  держави»,   веб-мандрівка  «Урядовий  сайт для юних громадян».  

            У Снігурівській  РДБ створено Куточок Європейського Союзу «ЄС на 

книжковій полиці», матеріали розміщенні на книжковій виставці 

«Відкриваємо для себе Європу».  

Заочна мандрівка «Подорож Європою за годину».  Діти відвідали 

Францію, Іспанію, Нідерланди, Норвегію, Італію, Польщу та Монако. 

Бібліотекар познайомила з цікавими фактами про кожну країну та їх 

рекорди,а потім діти взяли участь у конкурсах: «Знайди країни Європи на 

глобусі», «Прапори країн Європи», «Склади якомога більше слів із речення: 

«Україна – це Європа!» 

          Протягом року  бібліотеки Комунальної установи «Вітовська 

централізована бібліотечна система» проводять для дітей та юнацтва еко-

уроки, уроки з правознавства «Знай свої права».  

Також   проходили тижні Права, де юні користувачі мали можливість 

прийняти участь у перегляді відеофільмів «Насильство в сім’ї» (Прибузька 

бібліотека-філія),  правовому діалозі «Ти гідно мусиш жити»(Первомайська 

бібліотека-філія). Користувачі бібліотек-філій  мали можливість звернутися 

на сайти правових структур, а також підтримували зв'язок  з регіональним 



центром з надання безоплатної   правової  допомоги  у Миколаївській області 

через Скайп та по телефону.  

"Зростаємо громадянами"- це тема чергового засідання Клубу цікавих 

зустрічей  дитячої бібліотеки. Учасниками тренінгу-спілкування 

«Толерантність єднає всіх» стали учні 11 класу Веселинівської ЗОШ.  

Комунальним закладом  «Публічна бібліотека» на базі Веселинівської 

ЗОШ  I–III ст. для учнів 10-х класів була проведена година–

попередження  «Як не стати жертвою насильства», метою якої було  донести 

до присутніх розуміння того, що насилля є порушенням прав людини.  

До Дня захисту дітей Публічна  бібліотека взяла участь у загально-

громадському заході громади. Для учасників свята бібліотекарями 

проводилося тестування на різноманітну тематику, такі як: «Самооцінка», 

«Чи приємно з Вами спілкуватися?», «Ваш темперамент» та ін. 

Щоб ознайомити своїх користувачів з документами, що захищають їх 

права, навчити користуватися ними, а також підвищити інтерес до питань 

права, бібліотекар Токарівської бібліотеки-філії  провела правовий турнір 

«Права свої знай та обов’язки не забувай» для учнів 9 – 10 класів.  

        Чільне місце у діяльності бібліотек займає виховання правової культури 

громадян, зокрема правосвідомості, правової поведінки та системи цінностей 

у галузі права. Бібліотеки Коблівської ОТГ сьогодні навчають такій 

актуальній компетенції як медіа грамотність, що сприяє розвитку критичного 

мислення користувачів, та виховують таку важливу якість, як толерантність, 

що сприяє взаємодії людей, обміну інформацією на всіх суспільних рівнях, 

подоланню ідеологічних, соціальних, культурних та політичних стереотипів.  

         До Всесвітнього дня дітей у Рибаківській бібліотеці – філії Коблівської 

ОТГ було проведено правову годину «Дитинство пора золота». Мета заходу 

полягала сприянні  формування правової культури читача через 

ознайомлення з правами та свободами, викладеними в Конвенції про права 

дитини та привити  усвідомлення того, що не існує прав без обов’язків, а 

обов’язків – без прав. 

   Рибаківська бібліотека працює за превентивним напрямком. 

Найважливішим завданням є формування майбутнього країни, виховання 

вільних, відповідальних людей, гідних громадян своєї держави.        

Бібліотечні працівники використовують традиційні та нетрадиційні форми 

роботи: анкетування, брейн - ринги та бесіди - диспути, конкурси малюнків 

та творчих робіт на правову тематику тощо. Щоквартально відбуваються 

засідання правового клубу "Пульс".   До Всесвітнього дня соціальної 

справедливості на базі Рибаківської бібліотеки пройшло чергове засідання 

правового клубу "Пульс" під назвою “На що я маю право?”     

Бібліотекарі Куцурубської ОТГ  проводили заходи в рамках 

правопросвітницького проекту "Я маю право!" з питань формування правової 

культури та правової свідомості у суспільстві. В бібліотеках постійно 

оновлюються інформаційні куточки «Я маю право», «Бібліотека. Влада. 

Громада».  Бібліотекарями оформлено  тематичну полицю «Соціальні 

гарантії - гарантії життя», перегляд «Знаю! Дію! Захищаю!», «Світ твоїх 



прав», оформлено тематичні теки «Консультує міністр юстиції»,  «Домашній 

адвокат».  

           В Шевченківській бібліотеці – філії  Новополтавської ОТГ проведено 

правовий компас «Конституція – основа  нашої державності», де йшла мова 

про закономірне прийняття Конституції України, про історію створення 

символів Держави: Прапора України, Гімну України, Герба України. 

  В Новополтавській бібліотеці – філії №1 було проведено правову 

годину «Свід від насильства». Ознайомлення дітей з Конвенцією про права 

дитини, з її основними статтями, з правами дітей в Україні проводилося на 

основі казок. В Новополтавській бібліотеці – філії №2 було представлено 

інформаційно – правову хвилинку «Великі права маленької людини». Одним 

із найголовніших обов’язків є турбота, захист свободи та прав дітей, саме 

тому дітям розповіли про права дитини, викладені в Конвенції ООН.  

 Позиція бібліотек у напрямку реалізації цілей сталого розвитку в 

Україні надає бібліотекам можливості продемонструвати суспільству вагоме 

значення своїх напрацювань та сприяє покращенню рівня життя як окремих 

людей, так і всього суспільства. 
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