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Цілі сталого розвитку включають 17 цілей, які 

охоплюють соціальну, економічну та екологічну 

складові розвитку людства. Екологічна складова 

визначена в шести ЦСР: 



 

Екологічний календар та ЦСР: 

 

1. 14 березня - Всесвітній день дій проти 

гребель, на захист річок, води і життя, 22 

березня - Всесвітній (міжнародний) день 

водних ресурсів (що відповідають 

Глобальній цілі 6), 8 червня - Всесвітній 

день океанів (що відповідає Глобальним 

цілям 14 і  15) 

2.  19 квітня - День довкілля України, 5 

червня - Всесвітній день охорони довкілля 

(День еколога), 7 червня - Всесвітній день 

боротьби із запустинюванням і засухою (що 

відповідає Глобальній цілі 12 і 15 ) 



 

 

3. 1 квітня - День птахів (що відповідає 

Глобальним цілям 13 і 15 ) 

 

4. 22 квітня - Міжнародний день 

Землі(що відповідає Глобальним цілям 

14 і 15) 

 

 5. 21 березня - Міжнародний день лісу, 

або Всесвітній день захисту лісів,  

24 травня - Європейський День парків ( 

що відповідає Глобальній цілі 14)  

 

 



 

6. 4 жовтня - Всесвітній день захисту тварин 

(що відповідає Глобальній цілі  15 ) 

7. 26 квітня - День пам'яті загиблих в 

радіаційних аваріях і катастрофах (що 

відповідає шести Глобальним цілям та цілі 

№3)                                                                                  

  Календарі знаменних і пам’ятних дат 

http://www.laginlib.org.ua/notatnyk-

bibliotekarya/planuvannya-i-

zvitnist/kalendari-na-2021-rik/ 

 



Враховуючи виклики сьогодення, 

бібліотеки для дітей намагаються 

використовувати у своїй діяльності сучасні 

й різноманітні форми роботи, які, завдяки 

актуальному змісту, творчому підходу та 

нетрадиційним назвам, здатні привертати 

до себе увагу користувачів бібліотек, а 

також залучати до них нових відвідувачів.  

В даному переліку пропонується 

інформація про деякі цікаві форми роботи, 

що використовуються в практиці сучасних 

бібліотек на тему екологія: 



- екомандрівка 

- екоподорож 

- екологічний бумеранг  

- година екологічної  мудрості  

- віртуальний зоопарк  

- екологічний навігатор 

- екологічна мозаїка 

- екологічна  вікторина-загадка  

- калейдоскоп  природи 

- еко-панорама 

- екологічний калейдоскоп  

- урок-дослідження 

- День екологічної культури 

- природничий уїк-енд  

- тощо 



Робота бібліотек для дітей області в рамках 

екологічного календаря та ЦСР: 

В активі  бібліотек для дітей Миколаївщини  є як 

традиційні заходи (виставки, дні інформації, ігри, 

вікторини, конкурси, усні журнали, читання, свята 

й подорожі, зустрічі з екологами-краєзнавцями, 

бесіди, екскурсії, лекції та ін.), так і нові форми – 

презентації, відеорепортажі, театралізовані 

вікторини, фотоконкурси, флешмоби, акції, 

екодайвінги, екологічні конференції, квести,  

зоознайомства, стендові експозиції, презентації 

«зелених ресурсів» Інтернету, ігри-тренінги, флеш-

десанти з прибирання парків тощо, присвячені тим 

чи іншим визначним датам в рамках екологічної 

просвіти. 



 

Декілька з них : 
- екологічний ерудиціон «У лабіринті еко-знань» (Єланецька РДБ) 

-  година милування  природою «Жива душа  - земний дивосвіт» 

(Лисогірська-2 б/ф) 

- екологічний  лекторій «Станьмо природі друзями» (Врадіївська РДБ)  

-  екологічна  вікторина-загадка  «Про  пернатих та повзучих, про 

летючих та кусючих»  та калейдоскоп  природи  «Осінь фарби готувала,  

у відерце  наливала» (Березанська РДБ ) 

 



- година цікавих повідомлень  «У битві одвічній між злом і 

добром наша планета – долоня відкрита» ( Кривоозерська  РДБ) 

 -  бесіда-діалог «Цілюще джерело життя (Чи знаємо ми смак 

справжньої чистої природної води?» та  віртуальний зоопарк 

«Про тих, хто плаває, літає, нявчить і лає» ( Первомайська РДБ). 

 



Центральна бібліотека завжди 

використовує інтерактивні 

форми  заходів, зокрема з 

прищеплення екологічних 

знань: екологічні навігатори, 

екодайвінги, зоознайомства, 

екологічні мандрівки... Серед 

найбільш вдалих заходів – 

екоквест «Таємниці морів та 

океанів», де відомі улюблені 

дітьми герої розшукують скарби 

океанів та морів і знайомлять 

учасників  з мешканцями 

підводного світу, з проблемами 

забруднення водних ресурсів 

тощо. Заходи відбуваються в 

ігровій формі, з елементами 

театралізації. 



Важливу роль у популяризації 

екологічних знань відіграє 

виставкова робота бібліотек 

(оформлення еко-виставки,  

виставки-роздуму, виставки - 

гербарію, виставки - ікебани, 

виставки - поради, виставки - 

рекомендації та виставки – 

календаря  тощо ). 

 Виставка – це завжди творчість.  





З цією метою у секторі дитячого обслуговування 

Публічної бібліотеки  Снігурівської міської ради 

організована  книжкова виставка – інсталяція 

«Екологічний вісник довкілля», яка спрямована на 

активну популяризацію літератури природничої, 

екологічної тематики. 



У секторі з обслуговування 

читачів-дітей Новоодеської ПБ 

постійно діє дві виставки – 

інсталяції присвячені 

екологічній тематиці. 

 «Квіткові мандри» -  

допомагають  познайомитися з 

квітковими символами різних 

країн та «Природа навколо нас» 

- представляє книги з галузі 

природи та екології. 







Діти прослухали змістовну інформацію від 

бібліотекарів та місцевого лісника про значення 

охорони природи та висадили молоденькі деревця, 

щоб наша Земля завжди зеленіла. 



Важливою складовою 

екологічного виховання 

стали заходи до Всесвітнього 

Дня здоров’я, довкілля, 

охорони навколишнього 

середовища. 

Казкові звірі розповідають 

про охорону водних ресурсів, 

діти правильно ловлять 

рибку зі ставка. Охорона 

довкілля-запорука здоров’я- 

бібліотека  займається на 

зеленому килимку біля 

бібліотеки, а улюбленці 

“Маша та Ведмідь” зі своєї 

скарбнички проводять для 

дітей екологічні вікторини, 

загадки тощо… 



 
 
 
 

 Діти прослухали 

розповідь про птаха 

року, відгадували 

загадки, відповідали 

на запитання 

вікторини, 

зображали тварин 

за допомогою 

пантоміми.  



 
 
 
 Учні дізнались багато корисної 

інформації про «Зелену аптеку», які  

лікарські рослини ростуть у нашій 

місцевості, як їх збирати та 

використовувати за потреби. В 

процесі заходу демонструвались 

повчальні дитячі мультфільми про 

охорону навколишнього середовища 

«Хлопчик та Земля» і «Шокуюче 

відео про справи людини». 

Пізнавальна еко година – це захід 

про надзвичайно важливу роль води 

в житті людства. Народознавець Т. 

В. Вікол розповіла про цілющі 

властивості води , а учасники заходу 

провели дегустацію джерельної 

води і висловили свої думки, 

порівнюючи її з водою з- під крану. 



 
 
 
 

На заході 

говорили про 

роль та значення 

води у нашому 

житті, про 

необхідність 

дбайливого 

ставлення до 

води, 

відгадували 

загадки, та 

переглянули 

відеоролики: 

"Корисні 

підказки. Вода ", 

"10 цікавих 

фактів про воду". 



Для найменших 

читайликів була 

проведена пізнавальна 

година, дітей 

познайомили  з 

Червоною книгою 

України, показали, що 

до володінь природи 

належить ліс, річка, 

гори, пташки, звірі, 

рослини. Потім читали 

їм вірші про природу 

України. Також діти 

відгадували загадки 

про рослин і тварин. 

Перегортали сторінки 

різнокольорових книг з 

перегляду  літератури 

«Знай, люби, бережи» 

та жваво обговорювали 

побачене.  



 
 
 
 

Бібліотечна акція 

«Екологічне коло 

дружби». Діти в парку 

стали в коло та 

взявшись за руки, 

голосно проговорили 

закони охорони природи, 

які опираються на 

одвічну мудрість 

природи, а саме «будемо 

оспівувати красу рідної 

природи, як соловей», 

«будемо прикрашати 

Землю добрими 

справами, як калина 

гай», «будемо навчатися, 

діяти і відповідати за 

свої вчинки», «будемо 

допомагати кожному, 

хто цього потребує» та ін. 



Екологічній освіті  юних 

читачів сприяють заходи: 

щорічна акція «Чистота 

подвір’я - у наших 

руках», яка проходить під 

гаслом « Де ми живемо – 

самі порядок наведемо!». 





У формі екологічного 

заклику «Хай не 

повториться більше 

ніколи лихо людської 

біди!». Інсценізований 

літературно-поетичний 

пролог, презентація, 

музичний супровід, 

скорботна хвилина 

мовчання  та покладання 

квітів до пам’ятника 

героям Чорнобиля дали 

можливість присутнім 

висловити довічну 

вдячність усім, хто, 

ризикуючи своїм 

здоров’ям і життям, брав 

участь у ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 



Бібліотека поділилася 

досвідом роботи проведення 

заходів до Міжнародного дня 

пам’яті жертв 

    радіаційних аварій і 

катастроф, день вшанування 

учасників ліквідації 

наслідків аварії на 

   Чорнобильській АЕС. 

Заходи щорічно проходять 

для великого кола читачів та 

громади, запрошуються 

 учасники ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, учні 

шкіл, гімназії. Також 

проводяться лінійки, районні 

заходи біля пам’ятного   

знаку “Чорнобильський 

дзвін”. 



           Екологопросвітницька робота в 

бібліотеках проводиться на високому рівні.  

           Послідовно реалізуються спеціальні 

програми, проєкти, працюють клуби за 

інтересами з екологічної тематики, 

активно використовуються комп'ютерні 

технології, здійснюється рекламно-

видавнича діяльність, впроваджуються 

інноваційні форми.  



http://www.laginlib.org.ua/notatnyk-

bibliotekarya/metodychni-vydannya-

biblioteky/ 



Дякую за увагу ! 


