


 

 

 

 

 

Огляд діяльності підготовлено на основі матеріалів, які  

відображають діяльність бібліотек для дітей Миколаївської області в  

екологічному напрямку за період  2016-2020 р.р. У виданні вміщена 

інформація, що розкриває нові можливості діяльності бібліотечних закладів 

для дітей в цьому напрямку.  
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Екологічні знання в умовах сучасних реалій життя планети стають 

особливо  соціально значимими і затребуваними. Бібліотеки для дітей стали 

важливою ланкою в системі просвітницької діяльності серед підростаючого 

покоління. 

Тому екологопросвітницька діяльність, тобто поширення знань 

про екологічну небезпеку, здоровий спосіб життя людини, інформація про 

стан навколишнього середовища і про використання природних ресурсів в 

метою формування екологічної культури в суспільстві. Їх діяльність має на 

меті залучати дітей до практичної природоохоронної діяльності і тоді в 

поєднанні з екологічними знаннями вона і зробить поведінку дитини більш 

відповідальною по відношенню до навколишнього середовища. 

Загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб подолати 

бідність, захистити планету та забезпечити мир і процвітання для людей, 

задекларовано в указі Президента України № 722/2019 «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року». 

Варто відзначити, що шість із сімнадцяти цілей спрямовані на 

захист нашої планети, а саме: 

  забезпечення доступності та сталого управління водними 

ресурсами та санітарією 

  забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і 

сучасних джерел енергії для всіх 

  забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 

екологічної стійкості міст, інших населених пунктів 

  вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату 

та її наслідками 

  збереження та раціональне використання океанів, морів і 

морських ресурсів в інтересах сталого розвитку 

  захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх 

раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьбу з 

опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу 

деградації земель та зупинку процесу втрати біорізноманіття.  

               Цьому сприяють екологічні бібліотечні програми, розраховані на 

тривалу безперервну роботу з дітьми різного віку. В ході їх реалізації 

користувачі мають можливість поповнити свої знання, познайомитися з 

сучасними уявленнями про багатогранність живої природи, розширити 

пізнання про тваринний і рослинний світ. 

В даний час бібліотеки Миколаївщини мають у своєму 

розпорядженні достатньо інформаційних ресурсів, що дозволяє їм успішно 



реалізовувати зазначені цілі сталого розвитку та програми з 

екологопросвітницької діяльності. 

Аналізуючи діяльність бібліотек для дітей Миколаївщини за 2016-

2020 р.р. з екологічної просвіти, слід відзначити систематичність і 

послідовність в їх роботі, різноманітність форм і методів роботи.  

Екопросвітництво, як один з основних напрямків діяльності 

Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна  

              Миколаївською обласною бібліотекою для дітей ім. В. О. Лягіна за 

період 2016 – 2020 р.р. накопичений багатий досвід роботи в галузі 

екологічної просвіти. 

В ході роботи з екологічного напрямку бібліотека прагне, щоб діти, беручи 

участь у різноманітних бібліотечних заходах, починали формувати своє 

позитивне бачення світу і відношення до природи. Цьому сприяє : розробка і 

проведення різних акцій, програм та проектів. Наприклад, аукціон    цікавих  

повідомлень  «Хай  завжди  співають вам пташки», екологічний  проект 

«Буду природі другом»,  літературна  ігрова  програма  «Вода для життя», 

акція  «Батарейка  в  утиль,  або  Екологічний  вікенд  у бібліотеці», еко- 

акція «Чисте довкілля? Почни з себе». 

- Виставкова діяльність бібліотеки 

Виставки завжди  різноманітні не лише за змістом, але й за формою: 

виставка-знайомство «Птахи – наші друзі», виставка-інсталяція «Муркотливі 

пухнастики», виставка-запитання «Довідкове бюро пані Природи», виставка-

вікторина «Квітко моя чарівна», виставка-знайомство «Цікаві, дивні, 

незвичайні», виставка-заклик   «Світ  у  твоїх  долонях», виставка-вікторина 

«Книжкова ЕКО-алея», ЕКО-виставка  «У дружбі з природою», цикл 

виставок «Календар природи». 

- Вровадження в масову роботу поряд з традиційними, класичними 

формами роботи, новітніх сучасних, таких, як: 

виставка-гра «Бібліо Екосад», бібліо-квест «Кошачий Мейнстрім»,еко-квест 

«Місія: врятувати Землю», інтерактивна  гра  «Ці забавні тварини», 

екологічний  турнір  «Ми  люди,  поки  є  природа», еко-година  «Як  

зменшити  свій  сміттєвий слід»,  відеолекторій «Зелена планета», 

ЕкоТусовка «Я Миколаївець – мені не все одно» та екологічна інформина 

«Збережемо нашу планету», під час якої діти дізналися  про Чорнобиль, 

Бузький Гард і чому ми його захищаємо. 

          Влітку 2020 року в умовах карантину Миколаївська ОБД ім. В.О. 

Лягіна долучилась  до  соціального  проекту «Каштанова бібліотека». 

Щосереди  та щочетверга  бібліотекарі  чекали  юних городян у  



Каштановому сквері. Одним із улюблених занять для дітей та їх батьків 

стала участь у настільній LAP-ЕКО грі  «Сортуємо  сміття». 

   ОБД ім. В.О. Лягіна традиційно організовувала проведення 

різноманітних заходів щодо підтримки дитячої творчості за напрямком 

екологія серед юних читачів бібліотек області. Підсумки  проведення  усіх 

творчих  заходів представлені на офіційному сайті бібліотеки та сторінках 

соціальних мереж бібліотеки, управління культури, національностей та 

релігій  Миколаївської  обласної  державної  адміністрації. 

Сучасна бібліотека, що займається екологічною просвітою, вже не 

може залишатися лише інформаційним центром, тому робота не буде 

повною без практичної природоохоронної роботи. Обласні  акції, марафони, 

челенджі  із захисту навколишнього середовища увійшли в практику роботи 

бібліотек для дітей всієї області.  

            Протягом квітня 2020 року Миколаївською обласною бібліотекою 

для дітей ім. В.О. Лягіна було оголошено  обласний  ЕКО марафон 

#30днівЕКОкниги, який проходив на сторінках бібліотеки в соціальних 

мережах Facеbook та Instagram (всього понад 100 постів на тему 

екології). Під час марафону відбулося: озвучування ЕКО казок, ЕКО 

читань, в яких брали участь користувачі бібліотеки, ЕКО фотосети, ЕКО 

ігротека, корисні ЕКОзвички і багато іншого. 

Більше інформації на сторінках бібліотеки в соціальних мережах 

Facеbook та Instagram  https://www.facebook.com/hashtag/30днівЕКОкниги/ .      

з 01 по 15 липня 2020 року  Миколаївська обласна бібліотека для 

дітей ім. В.О. Лягіна проводила Обласний краєзнавчий еко-challenge відео 

презентацій  «Станьмо разом на варті нашого довкілля!». 

     У еко-challenge брали участь діти з районних, міських бібліотек для 

дітей, сільських бібліотек  області та бібліотек об`єднаних територіальних 

громад. 

   Всього було надіслано 52 творчі  роботи із 45 бібліотек області. 

Найактивнішими виявились читачі ЦМБ  для дітей ім. Ш. Кобера і В. 

Хоменка та її філій м. Миколаєва,  а  також  сільських бібліотек 

Снігурівської, Єланецької, Баштанської та Первомайської  ЦБС. Серед 

бібліотек  області  на  еко-challenge  було  направлено 2 роботи 

Комунального  закладу  «Публічна бібліотека»  Веселинівської селищної 

ради  та відео презентація КЗ Куцурубської сільської ради ОТГ   

«Куцурубська публічна бібліотека». 

    Усі відео презентації можна переглянути на офіційній сторінці у 

Facebook  Миколаївська Обласна Дитяча Бібліотека за хештегом 

#еко_challenge2020. 

https://www.facebook.com/hashtag/30днівЕКОкниги/


 Обласною бібліотекою для дітей ім. В. О. Лягіна було розроблено та 

проведено для користувачів веб-урок  «Які вимоги повинні ставитися до 

інформаційного середовища?»  (медійна екологія) в рамках програми «Від  

медіаграмотності  до  медіакультури» . 

            Бібліографічним відділом бібліотеки щороку складалися  і  

видавалися  як великі за обсягом бібліографічні матеріали, так і матеріали 

малих форм, серед них -  інформаційний дайджест «Чорнобиль не має 

минулого часу». 

 

Робота бібліотек для дітей в рамках соціально-екологічних 

обласних та районних програм 

Бібліотеки для дітей Миколаївської області постійно нарощують 

потенціал еколого-просвітницької діяльності з метою формування у 

користувачів, особливо дітей та молоді, екологічного світогляду. 

Формування у читачів-дітей екологічної культури, як одного з основних 

засобів різнобічного формування особистості, здійснювалося за допомогою 

соціально-екологічних бібліотечних програм. Розглянемо період роботи за 

2016-2020 р.р. 

Так, в рамках  комплексної  програми  «Питна  вода  Арбузинщини»  

в  районній бібліотеці для дітей Арбузинської ЦБС було проведено: 

флешмоб «Ми – за чисту воду в Україні», екологічний брейн-ринг 

«Блакитні очі планети», відео-лекторій «Вода знайома й не знайома» та  

екологічну гру-подорож «Стежина, де пізнає красу кожна дитина».         

Баштанська РДБ працювала за бібліотечною програмою «Екологія  природи 

–  екологія душі», в рамках якої проведено:  екобесіду «Зробимо наше 

життя чистим і красивим», створення  творчих робіт дітьми: «Екологічні 

проблеми Баштанщини: моє бачення» та «Яким може бути моє місто, якщо 

про нього піклуватися». Веселинівська бібліотека для дітей активно 

працювала в рамках «Програми охорони довкілля та раціонального 

природокористування  Миколаївської області на 2011-2018 рр.» Виконуючи 

Програму охорони довкілля та раціонального природокористування,  

Вітовською РДБ було проведено такі заходи: екологічну медіавікторину 

«Збережемо природу!» та екологічний ерудиціон «Чи знаєш ти, як природу 

берегти». Вознесенська бібліотека для дітей продовжувала працювати за 

Державною програмою «Питна вода України» (2006-2020рр.), було 

проведено такі заходи: екологічна година «Чистий берег - чиста вода», 

година екологічних роздумів “Екологічні дзвони сьогодення.” 

Миколаївська РДБ працювала у рамках екологічної програми «Збережемо 

планету Земля!». В рамках якої  провела: день інформації «Рости – 



виростай, про природу дбай», еко-подорож «Жалобна книга природи», 

відеопрезентацію «Туристичними стежками Миколаївщини» та  урок-

роздум   «Рости – виростай, про природу дбай». Бібліотека для дітей 

Первомайської ЦБС взяла участь в районних програмах «Охорона довкілля 

та раціонального природовикористання» та «Питна вода Первомайщини» 

(програма розрахована до 2020 року). 

 

Екологічні акції 

В рамках традиційної акції Всеукраїнської екологічної ліги «Збережи 

ялинку» пройшла година екологічного мислення «А моя ялинка залишилася в 

лісі»  та година екологічного дизайну «Як зустріти Новий рік: замість ялинки 

новорічний букет» (Баштанська РДБ ), екологічні акції «До чистих джерел», 

«Чисте подвір’я»  (Березанська РДБ ), екологічна  акція «Увійди  до  природи  

другом» та участь у  Всеукраїнському волонтерському  русі  «Батарейки,  

здавайтеся!» (Братська РДБ), екологічна акція «Тисяча журавликів» 

(Казанківська РДБ), екодесант «Моє село неповторне і квітуче» (Лисогірська-

2 бібліотека – філія), екологічна акція «Збережемо ми природу – України 

гарну вроду» ( Первомайська РДБ). 

 

Читацькі об’єднання екологічного спрямування в бібліотеках для 

дітей 

Значний внесок у формування екологічної культури громадян краю 

вносять клуби за інтересами екологічного спрямування,  літературно-

екологічні гуртки,  які сприяють поєднанню особистих і громадських 

інтересів, розвивають ініціативу та творчу активність. Вони різні за 

віковими ознаками учасників, формами роботи, назвами: «Юний еколог», 

«Юні квіткарі», «Екологія  природи – екологія  душі», «Екологічний театр» 

та ін. 

Як показала практика, клуб – найбільш сприятлива форма 

популяризації екологічних знань, яка покликана формувати дбайливе 

ставлення до природних багатств України, залучати до активної екологічної 

діяльності.  

Еколого-краєзнавчий  клуб  «Екологія  природи – екологія  душі», в 

рамках якого були проведені наступні заходи: екологічний ерудиціон «Ми в 

гостях у Природи» та година екологічного дизайну «Святкові фантазії: 

новорічний декор  своїми  руками» (Баштанська РДБ ). Також у бібліотеці 

проходили засідання гуртка «Екологічний театр», в рамках якого проводили 

природничі години «Доля планети у твоїх руках». Первомайська РДБ,  

проводячи різноманітні  заходи в даному напрямку,  сприяла екологічному 



вихованню юних читачів. В бібліотеці працював гурток «Юні квіткарі», на 

заняттях якого діти вивчали квіти України, знайомилися з їх лікарськими 

властивостями, з рослинами, занесеними до Червоної Книги України. 

Кращими заходами в бібліотеці була еко-акція «Чисте довкілля? Почни з 

себе!» та екологічний набат «Хай вічно струмує чиста вода».  

Проектна діяльність 

В рамках еколого-краєзнавчого проєкту «Екологія природи – 

екологія душі» проведено екологічний ерудиціон «Земля нас радує 

загадками й дивами», екомандрівку «По землі українській течуть крізь 

віки...» та представлені вебліографічні навігатори, створені за програмою 

«Радимо відвідати» (Баштанська районна бібліотека для дітей) .  

Робота в рамках екологічного календаря 

 

В активі  бібліотек для дітей Миколаївської області протягом 2016 – 

2020 р.р. були  як традиційні заходи (виставки, дні інформації, ігри, 

вікторини, конкурси, усні журнали, читання, свята й подорожі, зустрічі з 

екологами-краєзнавцями, бесіди, екскурсії, лекції а ін.), так і нові форми – 

презентації, відеорепортажі, театралізовані вікторини, фотоконкурси, 

флешмоби, акції, екологічні конференції, квести, стендові експозиції, 

презентації «зелених ресурсів» Інтернету, ігри-тренінги, флеш-десанти з 

прибирання парків, присвячені тим чи іншим визначним датам в рамках 

екологічної просвіти. 

 

До Всесвітнього  дня водних ресурсів, Міжнародного дня річок (що 

відповідають Глобальній цілі 6), Всесвітнього дня океанів (що відповідає 

Глобальним цілям 14 і  15) в рамках Державної цільової програми "Питна 

вода України», в бібліотеках для дітей області  відбулися: екомандрівка 

«За чисті води, за чисті ріки» (Баштанська РДБ ), екологічний бумеранг 

«Довкілля з користю» (Казанківська  РДБ), година цікавих повідомлень  «У 

битві одвічній між злом і добром наша планета – долоня відкрита» ( 

Кривоозерська  РДБ), година екологічної  мудрості  «Світ  у краплині чистої 

води», слайд презентація «Ми з того краю, де струмки біжать», екоподорож   

«Мандрівка  в  країну  Води»,  екологічні інформини «Вода – найцінніший 

скарб Землі», «Де вода – там і життя» і  година екологічної мудрості «Вода 

найсмачніша у рідному краї» (Новоодеська 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). 

 



До Всесвітнього   дня  охорони навколишнього середовища (що 

відповідає Глобальній цілі 15 ) було проведено: День інформації «Неси 

добро у світ природи», який включав у себе такі заходи: екологічні поради 

«Екологія для школярів і малят», інтерактивну екологічну вікторину « З 

природою жити у дружбі», екологічну подорож «Вчимося любити природу»  

та презентацію книжкової виставки «Будь природі другом» (Дитяча 

бібліотека КЗ Бібліотечна мережа м. Вознесенська), мультимедійну 

презентацію «Регіональні ландшафтні парки «Приінгульський» і «Гранітно-

степове Побужжя» та екологічну мозаїку «Хто про природу дбає, тому вона 

повертає» ( Баштанська районна бібліотека для дітей), конкурс екологічного 

малюнку «На захист дельфінів Чорного моря , еко освітню «подорож» водно 

– болотними угіддями Кінбурнської коси» та екологічний квест «Збережемо 

Землю» - 2019!» (Очаківська міська бібліотека), екологічний заклик 

«Довкілля – неповторна казка, тож бережіть його, будь – ласка!», 

екомандрівку  «Бережімо нашу планету!», екологічну  вікторину-загадку  

«Про  пернатих та повзучих, про летючих та кусючих»  та калейдоскоп  

природи  «Осінь фарби готувала,  у відерце  наливала» (Березанська РДБ ), 

екологічну годину «Ми  –  люди, поки є природа», еко-квест «Станьмо 

ангелами Землі», годину  інформації «Живе обличчя моєї Землі», 

краєзнавчу вікторину «Люби і знай свій рідний край», еко-панораму «Нехай 

земля квітує всюди, природу збережемо, люди», екологічний калейдоскоп 

«Екологія - дзвони сьогодення», подорож-знайомство «Майбутнє нашої 

планети в наших руках», інтернет-подорож  «Живої  природи душа 

промовляє» (Братська РДБ ) та  книжкові викладки «До природи не неси 

шкоди», «Торкнімось душею  до краси рідної природи», «Нам з Землею 

разом жити» (Веселинівська РДБ ), веб-презентацію «Сторінками Червоної 

книги», бібліотечні замальовки «Чари рідного краю», урок-дослідження 

«Сім чудес природи України», екологічну вікторину «Наша планета 

колиска землі» та відеоряд «Живе обличчя моєї Землі» (Врадіївська РДБ), 

екологічний ерудиціон «У лабіринті еко-знань» (Єланецька РДБ), 

екологічну мандрівку «Довкілля – наш дім», веб-мандрівку «По заповідних 

і національних парках України», виставку-експозицію «Квіти – усмішка 

природи» та конкурс-вікторину «У вільну  хвилинку  загадки про природу» 

(Казанківська  РДБ), круглий стіл  «Екологія очима юних», обговорення  

«Екологія  краю:  Тривоги і сподівання» , експрес-калейдоскоп  «Про дива і 

таємниці природи - чарівниці!», урок-застереження «Увійди в природу 

другом», годину спілкування  «Земля: що ми залишимо нашим нащадкам!» 

та годину цікавих повідомлень «Послухай музику землі, пізнай 

навколишню природу» ( Кривоозерська  РДБ), свято «Людино,  хто ти на 



землі ?»  та День екологічної культури «Все на землі треба берегти», в 

програмі якого були  бесіда-дискусія  «І хто б нас навчив у світі правильно 

жити» та експрес-інформація «Зелена моя планета» (Новобузька РБД КЗ 

«Новобузька публічна бібліотека»), природничий уїк-енд «Хіт-парад 

природних дивовиж», екологічні читання  «Збережемо красу Землі, оспівану 

в творах письменників-земляків»,  екологічну  годину  «Живи  у злагоді з 

природою», перегляд літератури  «Біорізноманіття: здорове довкілля – 

здорові люди» та Web-мандрівку «Гранітно-степове Побужжя – Перлина 

Півдня» (до 25 річчя створення ландшафтного парку «Гранітно-степове 

Побужжя») ( Новоодеська РДБ), екологічний серпантин «Земля у нас 

одна»(Первомайська РДБ) та годину милування  природою «Жива душа  - 

земний дивосвіт» (Лисогірська-2 б/ф). 

 

До Міжнародного Дня птахів діти взяли участь у: екологічній 

мандрівці «Птахи – це пісня, користь і політ» (Березнегуватської  РДБ), 

пернатій вікторині  «Пташок викликаю із теплого краю»,  інформаційному 

бюро для небайдужих «Природа отчого краю: невидима загроза» та 

віртуальній експедиції «Під захистом Червоної книги»( Новоодеська РДБ). 

 

До Всесвітнього дня дикої природи, Всесвітнього дня Матері-Землі 

(що відповідає Глобальним цілям 14 і 15) можна відмітити ряд 

заходів:  екотелетайп «В долонях Всесвіту – Земля», перегляд  літератури  

«Наша планета – колиска життя» та відеофільму «Вплив людини на 

екологію» (Березанська РДБ ), екологічні години «Ми всі частина одного 

живого світу» і «Чистий берег - чиста вода»  та екологічний роздум 

“Екологічні дзвони сьогодення” (Вознесенська бібліотека для дітей), 

екологічну медіаподорож «Земля - сльозинка на щоці Всесвіту», екологічну 

гру «Людина: життя в довкілля», інтернет-подорож «Природні парки: 

гордість і краса», інформаційний калейдоскоп «Про дива і таємниці природи-

чарівниці, годину екологічної  мудрості «Тобі, мені потрібна земля», 

екологічну біоінформину «Збережи свою планету, все, що можна, природі 

віддай», екологічний  лекторій «Станьмо природі друзями» (Врадіївська 

РДБ), слайдову презентацію «Природа – наша мати, треба її оберігати», 

екологічну стежку «Біологічний експрес», виставку-огляд  «Кольорові  

мелодії  природи», веб-подорож  «Атомне  століття  раною  горить», 

екологічні  бесіди «Природа - наша мати, треба її оберігати», «Любіть  і  

бережіть  природу», вікторину  «В  морі,  в  лісі  та  в  лузі  є  у  нас  маленькі  

друзі» та екологічні години «Екологія – діагноз ставить людство» і  «Усі ми з 

планети  Земля» (Казанківська  РДБ), круглий стіл «Чисте довкілля – здорова 



нація», годину спілкування «Що ти можеш зробити для збереження 

природи», урок-застереження «Збережемо ми природу – України гарну 

вроду» та екологічну  мозаїку «У битві одвічній між злом і добром наша 

планета – долоня відкрита»(Кривоозерська РДБ), екологічний серпантин «В 

долонях Всесвіту - Земля», інформаційно-пізнавальну гру «Екологічна  

абетка», інформаційну  годину «Світ  птахів  України», флешмоб «Збережемо 

красу Землі»,  хвилинку-цікавинку «Дивовижне поруч», слайд-інформ 

мандрівку «Екологічна  стежина Чорноморським біосферним заповідником» 

(до 90 річчя  заповідника), відео мандрівку  «Кінбурнська  коса» (до 25-ї 

річниці з  дня  створення  регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська 

коса (Новоодеська РДБ), огляд літератури «Наодинці з природою», 

екологічну  бесіду «Чи є майбутнє у планети Земля?», гру-мандрівку 

«Мандруємо з Капітошкою» (Первомайська РДБ). 

 

До Міжнародного дня лісу( що відповідає Глобальним цілям 14 і  15 ) 

бібліотеки запропонували читачам: інформаційну  годину «Ліс – це диво! 

Ліс – це казка! Бережіть його, будь ласка», квітковий калейдоскоп «Квіти в 

легендах і поезії», віртуальну подорож «Чудеса України», уїк-енд «Хіт-

парад природних дивовиж», екологічну  вікторину  «Що  ми  знаємо про 

ліс?» ( Новоодеська РДБ), аукціон екознань «Правила збору  лікарських 

рослин» (Первомайська РДБ). 

 

З  нагоди  Всесвітнього дня захисту тварин (що відповідає 

Глобальній цілі  15 ) було проведено: виховну годину «Ми у відповіді» та  

книжкову виставку «Знай, люби,   бережи!»(Первомайська міська дитяча 

бібліотека-філія №2 ), природничі години «Завжди поруч з нами», «Брати 

наші менші – віддані й довірливі», «Я у світі не один, що я знаю про 

тварин» та  книжкову виставку «Завжди поруч з нами» (Баштанська РДБ ), 

віртуальну  подорож  «Дивовижні мешканці Землі» (Березанська РДБ ), 

годину доброти «Вірне серце звіра» (Веселинівська РДБ ), екологічну 

бесіду «Що буде, якщо…»(Казанківська  РДБ), інформаційно-пізнавальну 

гру "Екологічна абетка", перегляд літератури «Біорізноманіття:  здорове 

довкілля – здорові люди» та  екологічну годину «Живи у злагоді з 

природою» (Новоодеська РДБ). 

 

До Всеукраїнського Дня довкілля в бібліотеках для дітей пройшли: 

екологічні репортажі: «Екологія в об’єктиві: є проблема – приймаємо 

рішення», «Екосигнал» та бібліотечні замальовки «Бережіть свій рідний 

край – і зробіть із нього рай» (Баштанська РДБ , екомандрівка «Якщо 



поглянути навколо», інформаційне досьє  «День довкілля в Україні»,  

інформаційне вікно «Природа захисту благає», інформаційний калейдоскоп  

«Про дива і таємниці природи-чарівниці», цикл голосних читань художніх 

творів  «Наш найкращий друг – природа» та урок екології «Незвичайні 

уроки в лісовій школі» (Березнегуватська РДБ ), слайд-подорож «Блакитні 

очі Батьківщини» (Братська РДБ ), екологічна година «Ми люди, поки є 

природа» та ярмарок ідей «Осіннє диво» (Веселинівської РДБ), година 

екології «Людино! Озирнись, зупинись, подумай!» (Вітовська РДБ), 

тематично-інформаційний перегляд літератури «День довкілля в Україні» 

(Бібліотека для дітей Вознесенського району), екологічна стежка 

«Доторкнутись до природи можливо лише серцем», екологічна мозаїка 

«Збережемо ми природу – України гарну вроду» та еко-подорож «Давайте 

почуємо голос природи» (Врадіївська РДБ), еко-мандри «Екологічною 

стежкою по рідному краю», слайд-інформ-мандрівка «Миколаївська 

Асканія-Нова» (до 20-ї річниці Державного природного заповідника 

«Єланецький степ»), Web-мандрівка «Рідкісні та зникаючі рослини 

Миколаївщини», електронна презентація «Найжахливіші рослини планети» 

та слайд-вікторина «Вище! Далі! Швидше! Довше!, або Хто з мешканців 

природи «най-най»?» ( Новоодеська РДБ), еко-лото  «Впізнай  мене», 

виставка-застереження  «Цей  безмежний  прекрасний  світ» (Первомайська 

РДБ). 

 

До роковин Чорнобильської катастрофи, на виховання 

патріотичних почуттів у підростаючого покоління, яке має знати та 

пам’ятати про долі сотень тисяч відомих та безіменних приборкувачів 

оскаженілого «мирного атому» та його жертв, в бібліотеках для дітей 

Миколаївщини відбулися такі заходи: вечір-реквієм «Чорнобиль – скорбота 

пам’яті людської», вечір-спогад  «Важкий  тягар  чорнобильського  неба» та  

мультимедійна презентація «Біль нашої душі – Чорнобиль» (Арбузинська 

РДБ), година застереження “Здригнулось серце”, екологічний  діалог 

«Нехай Чорнобильська біда остання буде на планеті»,  відео перегляд  

«Пам’ять  про Чорнобиль» та книжкові виставки «Біль, що не має 

кордонів», «Чорнобиль не має минулого часу» (Баштанська РДБ ), 

меморіальна година «Білий птах з чорною ознакою» (бібліотека для дітей 

Березанської ЦБС), відеопрезентація «Чорна спадщина Чорнобиля», години 

пам’яті «Чорнобиль не має минулого», «Ехо Чорнобиля», відеоперегляд 

«Брудна планета», перегляд літератури «Будь природі другом», урок-

реквієм «Чорнобильські дзвони, особлива зона», урок-попередження 

«Чорнобиль – полин-трава гірка». (Березанська РДБ ), година пам’яті 



«Гіркий полин Чорнобиля. Вже 30 полинових літ» (Веселинівська РДБ), 

година пам’яті «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять» (Вітовська РДБ), 

година роздумів «Чорна спадщина Чорнобиля»( Бібліотека для дітей 

Вознесенського району), екологічний репортаж  «Чорна трагедія на 

кольоровій землі» та книжкова виставка «Трагічні сторінки історії», година  

роздум  «Чорна спадщина Чорнобиля» і «Чорнобиль не має минулого часу»,  

огляд літератури «Чорнобиль – чорна квітка пам’яті», (Врадіївська РДБ), 

година смутку «Чорнобиль стукає у серце», перегляд літератури та 

періодичних видань «Стривожений дзвін Чорнобиля», відеотрансляція 

«Героям Чорнобиля присвячується» та «Мужність та біль Чорнобиля»,  

прочитано поезію Ганни Чубач «Весна 1986», оформлено флеп-чарт «Люди 

полинової долі»,  бліц-інформація «Голосить дзвін стривожено у квітні» 

(Доманівська  РДБ), перегляд друкованих матеріалів «Нехай ніколи не 

повториться Чорнобиль», бесіди біля книжкової виставки «Чорнобиль: 30 

років з дня трагедії», година застереження «Трагедія нашої епохи», година-

реквієм «Чорнобильська трагедія – одвічний слід на Україні» (Казанківська  

РДБ), виставка-нагадування «Чорнобильський вітер по душах пливе, 

чорнобильський  пил  на  роки  осідає» (КЗ Куцурубська сільська рада ОТГ 

«Куцурубська  публічна бібліотека»), урок-спогад «Атомне століття раною 

горить», урок-застереження  «Чорнобиль… Весни обірване суцвіття», 

мультимедійний урок «Чорнобиль – чорний спомин,  вічний  біль…»   

(Новобузька РДБ), година-реквієм «Дзвони Чорнобиля душу тривожать…», 

перегляд літератури «Чорнобиль… Попередження… Набат…» 

(Новоодеська РДБ), вечір-реквієм «Тієї вогняної ночі»( Очаківська РДБ), 

година застереження «Трагедія нашої епохи», бібліо-занурення «І великі 

таємниці відкривають нам…», бесіда-спомин «Реквієм біля «саркофага» 

екологічний діалог «Нехай Чорнобильська біда остання буде на планеті» 

(Первомайська РДБ), година пам’яті «Чорнобильські дзвони», вахта пам'яті 

«Чорнобиль не має минулого часу» (Снігурівська РДБ). 

 

Таким чином, бібліотеки для дітей Миколаївської області  вже 

зайняли свою достойну нішу в формуванні екологічного світогляду дітей. 

Еколого-просвітницька 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. Виконуються основні вимоги – це  систематичність та 

цілеспрямованість у співпраці з неформальним підходом. Бібліотекарі 

http://veselynovordb.blogspot.com/2016/04/30.html


впевнені, що екологічне знання можна сформувати, якщо вдасться зачепити 

душу і серце кожної маленької людини. 

І продовжують це робити, використовуючи у своїй діяльності 

традиційні і інноваційні бібліотечні форми і методи роботи, залучаючи 

сучасні інформаційні технології для вирішення завдань, спрямованих на 

екологічне виховання читачів. 

 




