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Матеріал  складається  з  двох  частин:

«Загальний  аналіз  діяльності»  та

«Мозаїка  бібліотечних  заходів»

Аналітично-інформаційне  упорядкування здійснено 

згідно  річних  звітів  роботи

районних,  міських  бібліотек,

що  обслуговували  дитяче  населення  області

у  2011  році

На  обкладинці  використані  світлини 
з  видань  про  роботу  сільських  бібліотек 

Олександрійського  району



Загальний  аналіз  діяльності  

сільських  і  міських  бібліотечних  закладів 

Сьогодні,  бібліотеки єдині  безкоштовні,  максимально 

доступні культурні центри для усіх вікових і соціальних верств 

населення,  в  тому  числі,  й  дитячого. Тому  бібліотека 

затребувана  громадою  як  органічна  складова 

соціокультурного  простору  своєї  місцевості,  як  перший 

помічник  в  організації  інформаційно-інтелектуального 

дозвілля. 

Сільські  і  міські  бібліотеки  (далі  –  СМБ)  області  

обслужили 42,877 користувачів-дітей, з них залучено нових – 

4,728 – це 11,0% від загальної кількості.

Розподіл  користувачів-дітей  С М Б

за  віковою  та  соціальною  категоріями  у  2011 
році
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СМБ області відвідали 532,128 користувачів-дітей, у т. ч., 

масові заходи – 146,849 осіб. 

Середнє відвідування склало 12,4.



 

У  закладах  функціонувало  305  центрів  спілкування 

користувачів,  з  них:  177  гуртків,  123  клуби,  2  студії,  3 

вітальні.

Фонди для  користувачів-дітей  СМБ  становили  1,367053 

одиниць  документів,  з  яких:  книги  –  1,350065;  періодичні 

видання – 16,598; електронні документи – 328; аудіовізуальні 

матеріали – 62.

Рух документів для користувачів-дітей 

у сільських і міських  бібліотеках області у 2011 
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Аналіз діяльності СБ показав,що на одного користувача-

дитину надійшло по 0,1 видання, як книг, так і періодики. 



СБ  Устинівського  району,  протягом  2011  року,  не 

отримували жодного періодичного видання для дітей.  

Вибуття документів склали 45,471 прим., що  в 5,6 рази 

перевищує надходження. 

Наголошуємо,  що  255,328  одиниць  бібліотечних 

документів (18,7%) не використовуються. Тобто, по суті – це 

баласт.

Більш якісному обслуговуванню користувачів допомагала 

й комп’ютерна  техніка у  понад  20  сільських  бібліотеках 

області.

На імідж бібліотеки суттєво впливає і людський фактор – 

її працівник – бібліотекар. Сільські бібліотекарі, здебільшого – 

люди  безмежно  віддані  своїй  справі  й  протягом  року 

намагалися  старанно  працювати  задля  розвитку  своїх 

закладів. 

Мозаїка   бібліотечних   заходів  

Вільшанська  районна  централізована  бібліотечна 
система (далі – РЦБС). 

Бібліотекар  Котовської  сільської  бібліотечної філії  
(далі – СБФ) запросила учнів 4-х класів на захід до країни 
Словарії на бібліографічну гру «За словниками від «А» до «Я», 
де вони отримали нову інформацію, позмагалися  у конкурсах 
щодо  використання довідникових видань  «Книга – міст у світ 
знань»,  «Сторінками орфографічного  словника»,  «Гра  слів», 
«Високо і низько, далеко й близько», «Ми – перекладачі».

У  Березовобалківській  СБФ відбулась  подорож  у 
Читай-місто  «Буквар  прочитав  –  до  бібліотеки  завітав».  На 



захід,  організований  спільно  зі  шкільною  бібліотекою,  були 
запрошені  учні  першого  класу.  Завідувачка  СБФ  провела 
короткий екскурс в історію книги та бібліотеки, познайомила 
дітей з «приміщеннями», де живуть книги, представила книги 
та журнали для дітей молодшого шкільного віку.   

Гайворонська РЦБС.

Заваллівська  СБФ  №10 використовувала  наявну 
комп’ютерну  техніку,  приділяла  увагу  формуванню 
інформаційної  культури  дітей.  Так,  шестикласники  стали 
учасниками відеоподорожі «Є щось святе в словах: мій рідний 
край». З восьмикласниками проведено годину інформаційної 
культури «Інтернет: Що? Де? Коли?», під час якої з підлітками 
велася  розмова  про  книги і комп’ютер  в  інформаційному 
суспільстві,  віртуальні  бібліотеки. Також, відбувся бліц-турнір 
та  пошук  інформації  в  мережі  Інтернет  «Комп’ютерний 
мегаполіс». 

Вікненська  СБФ  №  6 до  Міжнародного  дня  захисту 
дітей, для вихованців дитячого садочку «Ромашка», провела 
свято,  від  якого  діти  отримали  не  тільки  задоволення,  а  й 
знання.  Дошкільнята  більше  дізналися  про  свої  права, 
переглянули  лялькову  виставу  «Котик  та  півник»,  яку  їм 
підготувала  бібліотекар  разом  з  директором  сільського 
Будинку  культури,  бухгалтером  фермерського  господарства 
«Ятрань». Усі дітки отримали спонсорські подарунки.

Учням 4 класу пришкільного літнього табору відпочинку 
Сальківська  СБФ  №17 влаштувала  свято  Українського 
віночку.  Актовий  зал  прикрасили  відповідними  атрибутами: 
квітами,  вишитими  рушниками,  віночками.  Бібліотекар 
розповіла дітям про колір та значення стрічок, що вплітаються 
у  віночок,  про  застосування  квітів  у  народній  медицині. 
Школярі  в  свою чергу –   читали вірші  та  співали пісні  про 
квіти.

Голованівський район.

Влітку, з 30 травня по 17 червня, на сільських пришкільних 
майданчиках для 10645 дітей було організовано 298 заходів. 
Найактивнішими  на  цій  ділянці  роботи  були  бібліотекарі  із 



СБ:  Грузьської,  Ємилівської,  Капітанської,  Клинівської,  
Молдовської,  Межирічківської,  Новосільської,  
Пушківської,  Роздільської,  Семидубської,  Троянської та 
ст. Голованівськ. 

 Відмічено  старанність  працівників,  які  нещодавно 
розпочали свою роботу на бібліотечній ниві. Це – бібліотекарі 
з  СБ Люшнюватської, Перегонівської,  Свірневської. 
Наприклад,  бібліотекарем  Молдовської  СБ проведено  15 
різноманітних  заходів  у  таборі  «Усмішка».  Серед  них: 
літературна  гра  «З  якої  це  казки?»,  конкурси  скоромовок, 
малюнків   «Світ  очима  дітей»  та  виробів  з  пластиліну 
«Пластилінова казка». Переможці конкурсів отримували призи 
від спонсора.

Добровеличківський район. 

Бібліотекар   Олександрівської   СБ   була   частим 
гостем  у
літньому пришкільному таборі, де діти взяли участь у заходах: 
День  улюбленої  книги,  розважальне  свято  «Лісова 
прогулянка», вікторинах «Світ таємниць і загадок», «По землі 
ходила казка», виставці малюнків «Курити – здоров’я губити».

 Багато  років  у  дитячому  відділі  Піщанобрідської  СБ 
добре  поставлено  роботу  з  користувачами  з  особливими 
потребами, яких  завжди  радо  приймають  з  місцевої  школи-
інтернату.   Ці  діти  –  активні  читачі  бібліотеки.  Для  них 
готувались  різнопланові  заходи,  зокрема:  літературна  гра 
«Вивчай  та  люби  рідну  мову»;  бесіда  «Здоров’я  –  це  та 
вершина, яку кожен підкорює сам»; тематичний вечір «Зайвих 
людей не буває»; традиційні  новорічні  свята з гуморесками, 
співами, хороводами і подарунками від спонсорів. 

Знам’янська  міська централізована бібліотечна система 
(далі – МЦБС). 

Працівники дитячих відділів  міських бібліотек-філій (далі 
–   МБФ) протягом  року  прагнули  до  урізноманітнення 
читацьких заходів. Задля створення краси дитячими руками у 
МБФ  №№1,2 було  влаштовано  виставки-хобі,  конкурси 
«Місто веселих майстрів», «Світ твоїх захоплень», «Чарівний 



світ дитячої книги», «Бал казкових героїв», під час яких діти 
дарували  бібліотеці  свої  творчі  роботи  та  знайомились  з 
роботами  своїх  однолітків  –  членів  гуртка  «Капітошка» 
місцевого Будинку культури. 

Бібліотекарі  МБФ №2 запросили  читачів здійснити 
мандрівку 

 «Кіровоградщина літературна», маршрут якої було позначено 
на  мапі  області.  До  участі  у  заході  діти  підготували короткі 
розповіді про краян, які займалися і займаються літературною 
творчістю. Стежки подорожі привели читачів і до знайомства з 
біографіями  знаменитих  письменників  М.Кропивницького, 
І.Карпенка-Карого, В.Винниченка, Є.Маланюка, Ю.Яновського, 
В.Близнеця.  На  останок,  діти  ознайомились  з  виставкою 
«Книги письменників рідного краю».

У дитячому відділі центральної універсальної міської  
бібліотеки для  користувачів  середнього  шкільного  віку 
проведено  годину  цікавої  інформації  «День  народження 
скрипки»,  під  час  якої  відбулось  знайомство  з  історією 
створення  королеви  інструментів,  найблискучішим  майстром 
Антоніо  Страдиварі  та  появи  скрипки  в  Україні.  На  заході 
звучали  вірші  про  скрипку  та  музичні  твори  у  виконанні 
М.Петренко  –  учениці  по  класу  скрипки  місцевої  музичної 
школи ім. М.Лисенка. 

Кіровоградський район.

Постійно  поповнювались  новими  експонатами  краєзнавчі 
та народознавчі куточки у Веселівській, Володимирівській,  
Аджамській №2, Червоноярській  сільських бібліотеках.  У 
Грузьківській СБ успішно працював своєрідний музей історії 
села, де зібрано багато цікавих матеріалів і тематичних папок. 
Ним опікувалась завідуюча бібліотекою та голова ветеранської 
організації села. 

Компаніївська РЦБС.
Червоновершська СБФ організувала  для  користувачів 

молодшого  шкільного  віку  літературні  читання  «Сторінками 
європейської  казки».  Діти  знайомились  з  казками  В.Гауфа, 
Ф.Зальтена,  Б.Нємцової,  повчальними історіями В.Бурлаки, а 



також героями народних казок Румунії  та Грузії,  потім взяли 
участь у вікторині.

День  дитячих  газет  і  журналів  відбувся  у Мар’ївській 
СБФ. Тут  учні  1-4  класів  стали  учасниками  інформаційного 
калейдоскопу  «У  гостях  у  Барвінка  та  Пізнайка»,  дізнались 
історію найвідоміших дитячих журналів, почули розповідь про 
сучасну періодику для дітей.

У Лозуватській СБФ проведено  конкурс  «Найкращі 
читачі  року»  у  формі  змагань  двох  команд  «Чомучок»  і 
«Читайликів». Команди змагалися в таких турах:  «Моя перша 
книжка»,  «Для  критиків-початківців»,  «Майстерня 
письменника»,  «Якби я був художником»,  «Вітальня цікавих 
запитань».

У  Мар’ївській  СБФ до  Міжнародного  дня  сім’ї  була 
організована  виставка-хобі  «Наші  руки  не  для  нудьги».  На 
виставці  були  представлені  творчі  роботи  сім’ї  Уткіних  – 
малюнки, вироби із солоного тіста, орігамі, вишивки.

У Роздольській  СБФ відбулася  презентація  професії 
«Золотим рукам вклоняється земля». На захід були запрошені 
механізатор-хлібороб  М.М.Кадигроб  зі  своїми  синами  – 
помічниками Олегом і Олександром. 

Гості  розповіли  про  професію  механізатора,  про 
специфіку  роботи  одноосібного  господарства.  Учасників 
масового  заходу  механізатори  пригостили  пампушками  і 
солодощами.

Виноградівська  СБФ організувала  для  своїх 
користувачів майстер–клас «Квітковий рай своїми руками» з 
місцевою  квіткаркою  Н.А.Стромовою,  яка  поділилася 
секретами вирощування та догляду за квітами.  У подарунок 
діти отримали насіння квітів. 

Захоплення користувачів-учнів 5-6 класів викликав усний 
журнал «Природа і ми» у Живанівській СБФ.

 Подорожуючи його сторінками «Екологічний бумеранг», 
«З історії  планети»,  діти  відповідали на питання екологічної 
вікторини «Що в лісі росте? Хто в лісі живе?», заявляли про 
себе як знавців поезії про природу.

Так, у Водянській СБФ відбувся День краєзнавства «Чи 
ви чули про наше село? Серед степу воно розцвіло». Завдяки 
заходу користувачам стало відомо багато нового, цікавого й 
несподіваного про малу батьківщину. 



Так,  діти здійснили  історичний  екскурс  «Наше  рідне 
село», під час якого дізнались про виникнення, походження 
назви  села,  перших  поселенців;  переглянули  фотоальбом 
«Моє  село  –  моя  історія  жива»;  ознайомились  з  картинами 
художника-земляка  Василя  Завгороднього;  взяли  участь  у 
вікторині «Чи знаєш ти свій край?». 

У бібліотеці  постійно організовувались виставки творчих 
робіт  учнів  1-4  класів  –  членів  гуртка  «Умілі  ручки»,  які 
творять  справжні  дива  власними  руками,  зокрема,  це: 
«Чарівний  світ  орігамі»,  «Ми  митці,  гарних  виробів  творці», 
«Пластилінові фантазії» тощо.

При  Губівській СБФ працював клуб «Краєзнавець». За 
рік було проведено 9 засідань клубу, де розглядалися питання 
вивчення  історії  країни,  Кіровоградщини,  її  культурних 
традицій. Багатьом користувачам сподобався конкурс знавців 
рідного  краю  «Мій  край,  моя  ти  земле  калинова»  та 
калейдоскоп  «З  криниці  пам’яті  черпаємо  любов  до  рідного 
краю».  

Члени  народознавчого  клубу  «Вишиванка»,  при 
Лозуватській  СБФ, здійснювали  подорожі  в  історію 
українського 
одягу,  українських  оберегів,  старовинних  весільних  обрядів. 
Також,  тут  було  організовано  виставку  робіт  творчо 
обдарованих  дітей  «Талановиті  діти  Лозуватки»,  де  були 
представлені поетичні проби, роботи юних художників, вироби 
з  бісеру,  природних  матеріалів,  вишиті  рушники,  серветки, 
орігамі.  Усі  діти,  чиї  роботи  були  представлені  на  виставці, 
отримали від голови сільської ради грамоти і подарунки.  

 А на засіданні «Із семи криниць водиця» дізналися про 
те,  як  копають,  освячують,  оберігають  криниці,  про  історію 
багатьох джерел, що знаходяться навколо. 

Користувачі Мар’ївської  СБФ здійснили  заочну 
прогулянку  «Вулицями  Єлисаветграда-Кіровограда»,  під  час 
якої  діти  поповнили  свої  знання  на  «зупинках»:  «Історико-
географічна»,  «Пам’ятки  архітектури»,  «Пам’ятки  культури», 
«Літературознавча». 

Розвитку  талантів юних  читачів  Полтавської  та 
Мар’ївської  СБФ сприяли  зустрічі  з  майстринями-



вишивальницями  «Рушники  у  мами  вишиті  шовкові» 
П.О.Мешко та Н.М.Пасічник (на фото).

 

Маловисківській район.

У всіх бібліотеках відбулась низка заходів, присвячених 
80-річному ювілею від дня народження письменника-земляка 
В.Бровченка.  Як  приклад,  літературна  година  «Співець 
степового  краю Маловисківщини»,  що сподобалась читачам-
учням  4-9  класів  у  Розсоховатській  СБ. Діти  детально 
ознайомились з біографією земляка, особливо з його дитячими 
та юнацькими роками, залюбки читали вірші останньої збірки 
«Благословися, день грядущий».

Новгородківська РЦБС.

Неординарним  для  користувачів-дітей  7-8  класів 
Білозернівської  СБФ був  краєзнавчий  інтелект-турнір  «Є 
щось святе в словах – мій рідний край». За фотознімками діти 



відгадували  пам’ятні  місця  обласного  центру  міста 
Кіровограда.

Читачі  Верблюзької  СБФ  №1 із  задоволенням 
здійснювали
заочну  літературну  подорож  «Туристичні  можливості  краю», 
маршрутами  якої  були  «Заказник  державного  значення 
«Шурхи», «Заказник «Квітуча балка» та «Заповідне урочище 
«Терник». 
 А у Верблюзькій СБФ №2 діти взяли участь у весняному 
святі «Фестиваль рослин рідного краю», під час якого готували 
духмяні  чаї  з  лікарських  рослин  та  ділилися  секретами  їх 
приготування, за рецептами своїх матусь і бабусь. 

Інформаційно-краєзнавчий  екскурс  «Душі  моєї 
Новгородківська сторона»  Новоандріївська СБФ провела за 
сторінками  минулих  років  газети  «Новгородківські  вісті»,  де 
користувачі  відкривали для  себе  багато  нового  про  відомих 
людей краю, заповідні куточки Новгородківщини.  

Відвідувачі  Тарасівської  СБФ під  час екологічної  гри-
вікторини  «Які  квіти  рідного  краю  ви  знаєте?»  здійснили 
екскурсію до лісу, зібрали цікавий гербарій, яким прикрасили 
тематичні викладки літератури сільської бібліотеки. 

Велико-Чечеліївська  СБФ запросила  своїх 
користувачів до літературно-музичної вітальні «Щира, ніжна, 
вічна, крилата – наша музика багата».  Діти ознайомилися з 
літературою на тему «Музика у нашому житті», взяли участь у 
хвилинці-розминці «Чи 
знаєте  ви  музичні  інструменти?».  Родзинкою  став  показ 
майстерності гри на музичних інструментах юних обдарувань: 
О.Вєтрова (скрипка), Ю.Чугуй Ю (іоніка), І.Оводенко (гітара), 
Р.Вєтров (баян).

У Вершино-Кам’янській  СБФ  діти 
залюбки  проводили  свій  вільний  час  з 
ерудованою,  веселою  за  вдачею 
бібліотекаркою А.І.Іваник (на фото). 

Протягом  року 
члени клубу «Рушничок» 
із  задоволенням 

відвідували  різнопланові  заняття.  Діти 
разом  з  бібліотекаркою,  здійснювали 
походи на природу (на фото), щоб краще 
ознайомитись  з  рослинним  світом  рідної 



землі,  очищували  ставок  від  бруду,  вели  пошукову  роботу, 
розпитуючи у старожилів села про 

події минулих років. Також, на свої засідання 
діти  запрошували  людей  різних  професій, 
щоб визначити свою. 

Юні  відвідувачі  Куцівської  СБФ 
впевнені,  що  їхня 
бібліотека  і 
бібліотекар 
І.А.Брезинська (на 
фото) – найкращі! 

Адже  тут  бібліотекар  творчо 
підходила
до  оформлення  книжкових 
виставок,  зеленого  та 
народознавчого  куточків  (на  фото),  організувала  зустріч  з 
поетесою Л.Бережною та інше. 

Бібліотекар  Спасівської  сільської 
СБФ В.М.Гриценко вправно виконує 
не  тільки  бібліотечні  обов’язки. 
Вона  –  справжня  майстриня-
вишивальниця,  чому й вчила дітей 
на  заняттях  бібліотечного  клубу 
«Рушничок».  Бібліотекар  разом  зі 
своїми  читачами  оформили 
народознавчий  куточок  «З 
народного напившись джерела», що 
сподобався  усім  відвідувачам 

закладу.  Тут  і  господар,  і  господиня,  і  хатина  розписана 
квітами,  і  лелека  на  даху,  і  тин  з  горщиками,  повитий 
крученим  паничем,  вишиті  рушники  і  серветки,  строкаті 
доріжки  й  мережива,  віночки  й 
сорочки,  старовинні  глиняні  і 
дерев’яні побутові речі (на фото).

Бібліотекар 
Петрокорбівської  СБФ 
С.В.Шепеленко  завжди  у 
творчому  пошуку  і  доброму 
настрої (на фото – члени гуртка з 



бібліотекарем).  Тому  й  не  дивно,  що  маленькі  читачі 
намагалися  більшу  частку  свого  вільного  часу  проводити  у 
бібліотеці. При бібліотеці успішно велась робота у створеному 
клубі за інтересами користувачів «Умілі ручки». З природного 
матеріалу, ниток, паперу, бісеру діти виготовляли різноманітні 
речі, які прикрашали бібліотеку та радували всіх відвідувачів. 

Частим гостем на бібліотечних заходах виступав дитячий 
фольклорний  ансамбль  «Криниченька»,  учасники  якого  – 
активні  читачі  бібліотеки.  У  рамках  районного  бібліотечного 
проекту «Закон захищає дитинство» з популяризації правових 
знань СБФ проведено низку заходів. 

Бібліотекарем Білозернівської  СБФ оформлено 
правознавчий куточок «Світ моїх прав», організовано годину 
спілкування  «Про  що  говорить  твоє  ім'я»,  брейн-ринг 
«Подорож  в  країну  прав  дитини»,  День  інформації  «Права 
дитини»,  до  якого  включили  книжкову  виставку  «Права 
дитини  в  Україні»,  бесіду-розповідь  «Відповідальність 
неповнолітніх», вікторину «Що ти знаєш про Конвенцію ООН, 
про права дитини?».

Змістовно  пройшов  правознавчий  урок  «Наші  права  – 
щасливе дитинство» у  Верблюзькій СБФ №2. Готуючись до 
заходу,  діти  написали реферати  «Я і  мої  права»,  оформили 
виставку малюнків «Що я знаю про мої права?».  

Під  час  підготовки  до  години  пізнання  «Ми  і  закон»  у 
Куцівській  СБФ юні  волонтери  проводили  просвітницьку 
правову роботу серед однолітків. 

Бібліотекар  Митрофанівської  СБФ до  цієї  роботи 
запросила  працівника кіномережі  А.І.Хмурець.  Таким чином, 
користувачі мали змогу не тільки переглянути документальний 
фільм  правознавчої  тематики,  а  й  взяти  участь  в  його 
обговоренні. 

Новоархангельський район.

Бібліотекарки Підвисоцької  СБ організували  протягом 
літнього  періоду  конкурс  «Кращий 
літній  читач».  Його  учасниками  були 
діти з пришкільного табору «Сонечко». 
1  вересня,  на  урочистій  шкільній 



лінійці,  найкращих  читачів  нагороджували  подяками  і 
подарунками. 

З метою підтримки обдарованості юних користувачів у СБ 
було  влаштовано  експозицію  дитячих  робіт  під  загальною 
назвою  «Прилетіло  літечко  на  рожевих  крилечках».  Тут 
демонструвались  персональні  виставки:  «Магія  паперу» 
Т.Ярової; «Казкове розмаїття бісеру» Т.Бондаренко (на фото); 
«Симфонія  чарівного  пензлика»  та  «Казки  мого  дитинства» 
Є.Рубей, «Світ моїх захоплень» К.Дубеняк. 

          
Усі  відвідувачі  отримували  справжнє  естетичне 

задоволення від побаченого. 
 У  Копенкуватській  СБ відбулася  літературна  година 

«Партизани Зеленої Брами». Дітям розповіли, які партизанські 
формування  брали  участь  у  визволенні  України  від 
фашистських загарбників.  

Із книги «Розбурхана  Ятрань» зачитувалися уривки про 
бої, які точилися навколо села Копенкувате та навколишніх сіл 
району.  Учасники  заходу  відкрили  для  себе  нові  сторінки 
історії  краю:  дізнатись,  хто  із  місцевих  жителів  був  у 
партизанському загоні.  

Привернув  увагу  жителів  села  і  історичний  екскурс,  в 
якому вони несподівано взяли участь. Бібліотекар розпочала 
екскурсію  зі  старшокласниками  у  центрі  села  біля 
найстарішого дерева – груші – свідка різних історичних подій 
протягом багатьох десятиліть. 

Потім  діти  дізналися  про  те,  де  знаходились  сільський 
клуб і бібліотека, відвідали одну з найстаріших криниць села. 
Коли  екскурсанти  прийшли  на  місце  колишнього  панського 
маєтку і  великого красивого саду, зацікавлені  жителі вулиці 
виходили  з  дворів  і  доповнюючи  один  одного,  розповідали 
самобутні  сільські  цікавинки.  Враження  від  екскурсії 
перевершили всі сподівання її учасників.

Новомиргородська РЦБС.



Центр соціально-психологічної служби «Академія душі» 
при  дитячому  відділі  Капітанівської  СБФ співпрацював  з 
місцевою школою, впроваджував ефективні форми та методи 
роботи з учнями, батьками, педагогами, громадськістю. 

Надавались методичні  та  профілактичні  рекомендації 
щодо  організації  роботи  з  дітьми,  які  потребують  особливої 
уваги.  Проводились  консультації,  семінари-тренінги  із 
залученням досвідчених фахівців,  моніторингові дослідження 
з проблемних питань в сім’ї,  ситуаційно-рольові ігри, методи 
відкритих трибун, мозкоатаки. 

Правоохоронна  робота  центру  була  спрямована  на 
запобігання  можливим  асоціальним  явищам  у  середовищі 
юних, заохочування дітей до ведення здорового способу життя 
за допомогою заходів: конкурс плакатів «Молодість. Здоров’я. 
Життя»;  бесіда-обговорення  «Шлях  знаходження  рішень»; 
бесіда-роздум  «Ми  ще  живі,  але  нас  вже  нема»;  відкрита 
трибуна «Агресивна дитина, як їй допомогти»; «круглий стіл» 
«Батьки і діти: повертаючись до вічних тем»; відверта розмова 
«Аналіз життєвих ситуацій».

Новоукраїнський район.

Новомиколаївська СБ 
займалась  популяризацією 
періодики для дітей. За для цього 
бібліотекар  провела 
бліцопитування  «Мій  улюблений 
журнал, моя улюблена газета» та 
інформаційну  годину  «Навколо 
світу  сторінками  періодичних 
видань» (на фото). 

Читачі-учні  5-6 
класів та  їхні  батьки з 
користю провели своє 
дозвілля  під  час 
родинного  свята  «Від 
щирого  серця»  у 
Помічнянській  СБ. На 
святі  діти  виконували 
пісні  про  маму,  разом  з 
батьками брали участь  у 



конкурсах: «Знайди зошит дитини», «Мама – рукодільниця», 
«Батько  –  майстер  своєї  справи».  Усіх  учасників  заходу  та 
родини-переможці було нагороджено призами. 

Ще одне свято  до Міжнародного дня захисту дітей «Світ 
барвистий  веселковий»  принесло  задоволення  маленьким 
читачам. Його влаштували бібліотекарка разом з працівниками 
СБК та місцевою школою.  У  програмі  заходу були конкурси 
малюнків  на  асфальті,  інтелектуальна  гра-подорож «Чарівне 
коло»,  представлено  стенд  «У  кожному  малюнку  дух  рідної 
землі». Слід наголосити, що бібліотекар, готуючись до заходів, 
завжди займається відповідним оформленням приміщення, що 
суттєво  допомагає  сприйняти  будь-яку  тему.  Як,  однин  з 
прикладів  –  облаштування  куточку  до  екологічного  заходу 
«Свій край – кожній пташині рай» (на фото). 

Олександрівський район.

Для  дітей  дитячого протитуберкульозного санаторію 
працівники Староосотської  та Поселянівської  СБ разом  з 
СБК  організували  і  провели  Тиждень  сприяння  здоровому 
способу життя. До заходів кожен клас готував та презентував 
стінгазету, плакати, малюнки.

Бібліотекарі проводили години спілкування: «Зроби свій 
вибір на користь здоров’я», «Увага: наркоманія», «Алкоголь – 
це  небезпечно».  Також  до  участі  у  заходах  було  залучено 
лікарів, дільничного сіл Староосотської сільської ради. 

Вдало пройшла година спілкування до Дня Незалежності 
«Стала  окрасою  цілого  світу  наша  свята  Україна»  у 
Бірківській  СБ. На  захід  запросили  знатного  хлібороба 
району,  жителя села Г.Ф.Брайка, який у 2004 році  одержав 
державну нагороду – орден «За заслуги ІІІ ступеню», а також 
директора  СТОВ  «Тясмин»  М.Я.Ткаченка,  які  розповіли  про 
свої трудові здобутки. 

На закінчення свята усі  присутні  переглянули слайдову 
презентацію  про  рідне  село,  підготовлену бібліотекарем 
спільно з учнями 9 класу сільської школи. 

Захід,  підготовлений  спільно  зі  шкільним бібліотекарем, 
зелений  екскурс  на  лоні  природи  «Друже,  зачарований 
красою, бережи і множ її скарби», викликав зацікавленість у 
читачів-учнів  5  класу.  Діти  заздалегідь  готувались  до 



подорожі,  а  допомагала  їм  у  цьому  книжкова  виставка 
«Дивосвіт рідної природи». Перепусткою до таємничого світу 
природи були: прочитана книга, вірш, прислів’я, загадки про 
природу  та  малюнок  «Моя  улюблена  пора  року».  Екскурс 
складався  з  трьох  зупинок:  «Ліс»,  «Луки»,  «Річка». 
Подорожуючи,  діти  слухали  уривки  про  природу  з  творів 
О.Довженка  «Зачарована  Десна»,  О.Копиленка  «Лісові 
розмови», М.Пришвіна «Пори року», «Морозенко» П.Мирного, 
І.Тургенєва «Бежин луг». 

При Цвітненській СБ працює клуб «Зелений світ». Його 
члени  проявили  себе  справжніми  охоронцями  природи. 
Протягом  року  діти  з  сільським  бібліотекарем  Г.Танською 
провели заходи відповідно сезонів року. Взимку – «Тиждень 
птахів», коли з користувачами-дітьми виготовляли годівнички і 
слідкували,  щоб пташки мали їжу.  У  квітні,  до  Всесвітнього 
Дня  Землі,  провели  екологічно-поетичну  годину  «О,  Земле 
наша, рідна і свята!».

 Та найбільше запам’яталось свято, присвячене Дню квітів 
«Зернини  квітів  з  зернами  любові  нехай  на  всіх  подвір’ях 
проростуть!».

 Це був масштабний захід, в якому брали участь не тільки 
діти, а й дорослі жителі та учасники художньої самодіяльності 
сільського клубу. До нього готувались найдовше. 

Напередодні,  члени клубу вчили вірші,  пісні,  розсадили 
окремі саджанці кімнатних рослин, з метою подарунків своїм 
односельцям. Свято відбулось на свіжому повітрі, під кронами 
дерев сільського парку. Звучали поетичні рядки і линули пісні, 
в яких оспівувалась краса квітів.

Задоволення отримали усі 
–  і,  хто готував свято,  і,  ті, 
хто  отримував  подарунки  – 
концертні номери та квіти (на 
фото).

Олександрійська РЦБС. 

Добронадіївською  СБФ 
спільно  з  СБК  проведено 
незвичайний захід – годину мистецтва «Боді-арт».  Цього дня 
маленькі  користувачі  бібліотеки  прийшли не з  книгами,  а  з 



фарбами та пензликами. Їм було запропоновано взяти участь у 
боді-арт-майстерні.  Скільки  фантазії,  вміння,  творчості 
вкладали діти у свої боді-малюнки  (на фото).

Майстерня  працювала  на  свіжому  повітрі. Всі  із 
задоволенням  творили…   Малюнки  були  найрізноманітніші: 
рослини,  квіткова  абстракція,  авто,  тваринки тощо. Процес 
боді-арту захопив кожного.  Усі  присутні  отримали естетичну 
насолоду і море позитиву. 

Драйвові  завдання, 
швидкість,  спритність, 
кмітливість  та  використання 
новітніх  технологій  –  все  це 
чекало на читачів бібліотеки – 
учнів  5-9  класів  під  час 
проведення квесту «Сторінками 
історії» (на фото). Учасники гри 

– 6 команд – виконували завдання, які отримали в конвертах-
трикутниках,  адже  захід  був  присвячений  Дню  Перемоги. 
Особливо цікавими були етапи: «Заспівай  пісню  Перемоги  із 
зустрічним», «Розкажи  про  книгу 
воєнної тематики», «Зроби паперову квітку-сувенір», «Першим 
доправ вітальну листівку до адресата-ветерана війни». 

Насамкінець,   учасники заходу відвідали  Братську  могилу, 
поклали  живі  квіти  на  знак  глибокої  пошани  до  захисників 
села. 



Бібліотечним  уроком  «Подорож  до  країни  Книгарії»,  що 
відбувся  у  Березівській  СБФ,  було  передбачено,  щоб 
учасники не тільки здобували нові знання, а й доводили свою 
кмітливість.  Читачі  дізнались  про  довгий  шлях  книги, 

згадували і складали прислів’я 
про  книгу,  із  задоволенням 
переглянули  інсценівку, 
познайомились з  книжковою 
виставкою  «Виховуємо 
розумничків» (на фото). Також 
дітвору  зустрічали підручники: 
Буквар,  Читанка,  Українська 
мова,  що  закликали  добре 
навчатися  та  берегти  книгу. 
Буратіно,  який теж завітав  на 

свято, подарував  золотий  ключик,  щоб  діти  відкривали  усі 
таємниці книг (на фото).

Головна  мета  бібліотечного  заходу скринька  корисних 
порад  «Абетка здоров’я»  -  допомогти  юним  відвідувачам 
зрозуміти, що саме вони відповідальні за власне здоров’я. 

Форма заходу була невимушеною, пізнавальною і цікавою. 
Розповідь пані лікарки заінтригувала маленьких дітей, а вміст 
її  сумки викликав інтерес (на фото). Також,  читачі показали 
неабиякі  знання сучасних медичних  приладів,  деяких ліків, 
розповідали   про лікарські рослини,  що допомагають людям 
бути здоровими.  

Конкурс «Подружка Барбі», організований бібліотекарем з 
Недогарської СБФ,  викликав жвавий  інтерес.  Адже  його 
учасниці мали показати себе не лише юними моделями, а ще й 
знання  та  кмітливість  у  конкурсах  «Візитка»,  «Добра 



господиня»,  «Скоромовка»,  «Показуха»,  «Ім’я», 
«Несподіванка». 

Усі  чудово справились із завданнями, були  неповторними та 
оригінальними.  Навіть  журі  було  важко  визначитись  з 
переможницями конкурсу.

Онуфріївська РЦБС.

З метою розвитку  творчих  здібностей  в  дитячому відділі 
Павлиської СБФ №1 проведено годину спілкування «Радість 
творчості ми ділимо на всіх». Це – зустріч читачів бібліотеки з 
дітьми,  які  відвідують  художній  клас  Павлиської  школи 
мистецтв.  Юні  художники  розповіли  ровесникам  про 
захоплення  малюванням,  ділилися  враженнями  від  занять, 
демонстрували  свої  малюнки,  розповідали  про  плани  на 
майбутнє.

Помилуватися  красою  квітів  могли  усі  відвідувачі 
Куцеволівської  СБФ, де  була  влаштована  флористична 
виставка «Калейдоскоп квітів». Учасниками заходу були діти, 
які  самі  виростили  різні  квіти  і  залюбки  ділилися  з 
відвідувачами секретами їх вирощування.

У Деріївській  СБФ на  святі  врожаю  «Хліб  –  усьому 
голова»  віншували  працю  хліборобів  О.О.Горобій  та 
С.Л.Риндак. 

Учні молодших класів з інтересом слухали розповіді про 
історію  створення  хліба  та  мистецтво  його  випікання,  про 
українські  традиції  і  звичаї  шанування  хліба.  У  свою чергу, 
діти представили інсценівку «Подорож зернятка до хлібини» і 
піднесли коровай трударям.

Відвідувачам  різних  вікових  категорій запам’ятався  цикл 
бібліотечних заходів, проведений спільно з СБК, завдяки яким 
можна було розширити знання про театральне мистецтво та 
спробувати себе в ролі акторів. 

Так,  найменші користувачі,  вихованці  дитячого  садочка, 
подивились лялькову виставу «Колосок», від якої вони були у 
захваті. 

Читачі-учні  3-4 класів  з  бесіди «Що є театр?» дізналися 
про  правила  поводження  в  театрі,  процедуру  театральної 
прем’єри,  нові  слова  та  їх  значення:  балкон,  партер, 
авансцена, лаштунки. 



Користувачі-учні  7-9 класів взяли участь у кастингу «Я і 
сцена»,  який  пройшов  на  сцені  СБК  за  підтримки  його 
працівника.

Кожен  учасник  підготував  мініатюру  і  на  фоні  серед 
декорацій  демонстрував  свій  талант.  Школярі  представили 
уривки  з  творів  І.Нечуя-Левицького  «По-модньому», 
Т.Шевченка «Наймичка»,  М.Гоголя «Ніч перед Різдвом». 

Найкращі здібності проявила учениця 7 класу О.Калашник, 
за що отримала в нагороду сувенір.  

Петрівський район.

Бібліотекар  Баштинської  СБ разом  з  читачами-дітьми 
здійснила  подорож  вулицями  села  «Село,  село  краса  моя  і 
сила». Діти почули розповідь про односельців, визначали, яка 
вулиця  є  найкращою,  а  згодом,  кожен  учасник  заходу 
малював свою вулицю.

 Дотик до минувшини наскільки захопив учасників уроку 
краєзнавства «Чи знаєш ти своє село?» у  Малинівській СБ, 
що по його закінченню було вирішено збирати матеріали для 
написання історії села.

Задля цього,  діти зустрічалися зі старожилами і свідками 
далеких подій.  Люди старшого віку  надавали деякі  особисті 
речі – фотографії, листівки, статті зі старих газет, документи, 
предмети побуту тощо. 

Згодом,  у  бібліотеці  утворився  своєрідний  архів 
документів,  матеріалів  з  історії  села,  що  постійно 
поповнюється, уточнюються події, висвітлюються нові імена та 
значні дати для односельчан. 

Таким чином, сільська бібліотека не тільки береже пам'ять 
і дух краю, а й дає можливість своїм відвідувачам розширити 
коло  їхнього  світогляду,  краще  підготуватись  до  шкільних 
уроків, а бібліотекарю – до майбутніх заходів. 

Свято  «Хай  щасливі  будуть  діти»  проведено 
Новостародубською  СБ  №1 спільно  з  церквою  «Святого 
Воскресіння». 

Діти разом з батьками брали участь у конкурсах та іграх, 
шукали  скарб  на  мапі,  співали  під  карооке  і  танцювали. 
Дійство відбувалося на галявині перед бібліотекою. 

Ульяновська РЦБС.



Використовувати інформаційні технології не мають змоги 
чимало сільських бібліотек. Але бажання та ентузіазм фахівців 
працювати  по-новому,  спонукало  їх  шукати  небайдужих 
людей, які б допомогли дещо виправити ситуацію. 

То  ж,  бібліотекарі  вміло  залучили  волонтерів  – 
старшокласників сільських шкіл, які є користувачами бібліотек 
і  знаються  на  комп’ютерній  техніці.  Саме   вони   суттєво 
допомагали  у  створенні  бібліотечної  продукції  –  буклетів, 
плакатів,  оголошень,  оформленні  бібліотечної  наочності  –  у 
таких СБФ:  Грушківській, В-Троянівській, Д-Балківській, 
Розношенській,  Сабатинівській,  Синицівській,  
Синьківській. 

А завідуюча  Йосипівською  СБФ   І.Лобастова 
використовує   свій   власний   комп’ютер   для   потреб 
бібліотеки.  

Устинівська РЦБС. 

Захід  «Велика  літня  подорож  у  країну  непрочитаних 
книг»  зібрала  чимало  користувачів-дітей  різних  вікових 
категорій у Димитровській СБФ.

 Учасникам  було 
запропоновано  різноманітні 
конкурси, ігри, розважальні 
сценки: «Намалюй друга», 

«Жонглери»,  «Рибалка»,  «Весела  естафета»,  «Малюнок 
на асфальті» (на фото). Переможці отримали призи. 



Діти молодшого  віку  із  задоволенням  переглянули 
лялькову виставу «Курочка ряба на новий лад». 

Фінальним  акордом  подорожі  стало  послання  з 
привітаннями та побажаннями до всіх дітей України, яке було 
відправлене на повітряних кульках (на фото). 



Відповідальна   за   випуск

Таїса   Манжула
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 ім. А.П.Гайдара

Укладання   матеріалу,   комп’ютерний   набір

Лариса   Босюк

провідний  методист  

Наша  адреса

вул. Шевченка, 5

обласна  бібліотека

для  дітей  ім. А.П. Гайдара

м. Кіровоград,

Україна

25006

Телефон:  (0522) 22-55-24

Телефон / факс:  22-45-85

E-mail: odbgaydar  @  shtorm  .  com     

metodgaydar  @  mail  .  ru  

mailto:metodgaydar@mail.ru
mailto:odbgaydar@shtorm.com

