
Програми та проекти 2017 р. 

ОКЗ "Харківська обласна бібліотека для дітей 

 

 Цільова програма  

«Джерела краєзнавства» 
 

«Пасма золотого не губіть за собою…, 

щоб не згубили сліду матері вашої і  

батька, і діда, і прадіда… Згадуйте  

предків своїх, щоб історія  

перед вами не згасла…». 

/О.Кобилянська/ 

«…у населення Слобожанщини …  

національна самосвідомість починається з того,  

що найближче до нього – з свідомості про те, 

що творили його діди та прадіди, –  

з історії Слобожанщини.  

 Хай ся історія буде справжньою історією народу –  

 його подій, його життя, його горя, його радощів, його думок, мрій та надій…». 

/Д.Багалій/ 

 

Цільова програма «Джерела краєзнавства» спрямована на стратегію розвитку 

краєзнавчої діяльності Харківської обласної бібліотеки для дітей з максимальним 

використанням краєзнавчих ресурсів, на інформаційну підтримку користувачів, яким 

потрібна різноманітна інформація для навчання, розвитку здібностей та організації 

дозвілля. 
 

Мета: виховання любові до рідного краю, збереження культурного спадку 
 

Завдання: 
- формування стійкого інтересу до літератури краєзнавчого змісту; 

- розповсюдження знань про культурно-історичні, національні, мовні, етнічні 

традиції краю, народні обряди, відомих людей – вихідців краю; 

- надання інформації про природно-географічні умови Харківщини, 

- знайомство з сучасним станом і перспективами розвитку краю. 
 

Реалізація програми: 

1. Організаційно-методичні заходи:  

- співпраця з харківськими засобами інформації. 

2. Робота з краєзнавчими ресурсами: 

- вивчення краєзнавчих ресурсів бібліотеки (за розділами Х.12. 

Мистецтво); 

- доукомплектування фонду традиційними та нетрадиційними носіями 

інформації з питань краєзнавства. 

3. Науково-дослідницька робота: 

- вивчення інформаційних потреб дітей, представників освітніх і 

громадських організацій з питань краєзнавства. 
 

4. Просвітницька та дозвіллєва діяльність: застосування різноманітних форм і  

методів популяризації книг краєзнавчої тематики: 
 



 

- Інформаційно-бібліографічна діяльність: 

- адресне інформування про надходження нової літератури з 

питань краєзнавства (виконання бібліографічних довідок 

краєзнавчої тема-тики з використанням традиційних та 

електронних носіїв інформації, ведення  електронного каталогу 

краєзнавчих надходжень, викорис-тання проблемно-

орієнтованих БД з питань краєзнавства, надання у 

систематизованому вигляді бібліографічної інформації щодо 

поточних надходжень документів для абонентів індивідуальної і 

групової інформації з питань краєзнавчої тематики); 

- удосконалення довідково-бібліографічного апарату. 

- Видавнича діяльність: видання методико-бібліографічних, 

інформаційних матеріалів краєзнавчої тематики: 
 

 

 «Клуб книжкових презентацій»  

Мета: Організація творчих зустрічей з письменниками, поетами, видавцями, 

ілюстраторами дитячих книжок. 
 

Партнери: 

- Харківське обласне відділення Національної спілки письменників 

України; 

- дитячі письменники; 

- видавці, художники-ілюстратори. 
 

Напрямки співпраці: 

- знайомство дітей та організаторів дитячого читання з новинками дитячої 

літератури;  

- організація творчих зустрічей дітей з видавцями книжок 
 

Форми роботи: 

- презентації; 

- автограф-сесії. 

 

Інтернет-проект «VIP-персона без краватки»  

(у рамках Національного проекту «Україна читає дітям»)  

Мета: 

Використання сучасних інтернет-технологій для підняття престижу читання, 

заохочення дітей до систематичного читання, а також, створення 

позитивного образу книги як важливого чинника у формуванні успішного 

українця із сучасним мисленням та ідеями, залучення до бібліотек нових 

читачів. 
 

Організатори Всеукраїнського проекту: Національна бібліотека України 

для  дітей, за підтримки Міністерства культури України. 



Книга у житті людей, що досягли успіху, її роль у становленні їх як 

особистості, фахівця, спогади та враження про першу прочитану книгу або 

про героя, які вплинули на життєвий вибір – про це говоритимуть з дітьми 

добре знані особистості, зокрема відомі актори, співаки, спортсмени, 

політики, письменники, видавці, журналісти, представники всіх гілок влади. 

А головна ідея національного проекту полягає в тому, що публічні люди 

читатимуть вголос дітям у школах-інтернатах, дитячих будинках, 

загальноосвітніх школах, бібліотеках, будинках сімейного типу, спортивних 

закладах та дитячих дошкільних закладах. 

Напрямки співпраці: 

У рамках цього проекту ХОБД реалізує свій проект «VIP-персона без 

краватки», особливістю якого є високотехнологічний інтерактивний 

формат, що передбачає активну участь віддалених користувачів бібліотек 

Харківської області і передусім бібліотек для дітей. За допомогою сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій захід у повному обсязі 

транслюється у режимі онлайн. Користувачі і бібліотекарі області мають 

змогу не тільки його подивитися, а й за допомогою програми SKYPE взяти 

активну участь у діалозі, поставити питання, висловити свої думки та 

побажання. 

Відомі особистості, успішні і цікаві люди, «VIP-персони» 

презентуватимуть свої книжки, проекти, розкриють секрети власного успіху 

та роль книги у становленні їх особистості. 

Обов’язковими є відповідь на запитання: «Чи можна вважати людину, що 

читає, успішною?». 

Завдяки комплексному підходу до діяльності бібліотеки деякі засідання 

Клубу цікавих зустрічей «Запросини» та краєзнавчої вітальні «Харківщина 

гостинна» відбудуться саме в форматі проекту «VIP-персона без краватки». 
 

Партнерська програма «Територія без грат»  

Мета: 

- формування у вихованців пенітенціарних закладів високих моральних і 

етичних якостей, почуття патріотизму, громадянськості, національної 

самосвідомості і норм загальнолюдської моралі, профорієнтаційних 

навичок; 

- сприяння підвищенню загального освітнього і культурного розвитку 

дітей; 

- впровадження сучасних педагогічних і психологічних методик роботи з 

дітьми для формування гармонійно-розвиненої особистості. 
 

Партнери: 

- Курязька виховна колонія ім. А.С.Макаренка; 

- Приймальник-розподільник для дітей Головного управління 

Національної Поліції України в Харківської області. 
 

Напрямки співпраці: 



- організація і проведення спільних культурно-масових заходів до 

визначних подій громадського, суспільного і культурного життя країни; 

- організація участі дітей у творчих конкурсах і фестивалях 

всеукраїнського та обласного рівнів. 
 

Форми роботи: 

- психологічні тренінги; 

- ділові ігри; 

- тематичні індивідуальні і групові заняття; 

- майстер-класи; 

- віртуальні подорожі, відео-лекторії. 
 

Основні заходи: 

- проведення на базі Колонії відбіркового етапу Всеукраїнського 

конкурсу дитячого читання «Найкращий читач України – 2017»; 

- організація культурно-масових заходів до Дня Незалежності України, 

Дня Конституції України, Дня Державного Прапора України, Дня 

Соборності України, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня пам’яті та 

примирення, річниці перемоги над нацизмом у Європі та завершення 

другої світової війни, річниці вигнання з України нацистських 

окупантів, Дня захисника України, Дня гідності та свободи України, 

річниці Чорнобильської катастрофи, Дня Харківської області. 
 

Додаток 8 

Партнерська програма «Безпечний простір»  

Мета: 

- сприяння посиленню охорони громадського порядку та забезпечення 

безпеки користувачів і відвідувачів бібліотеки; 

- запобігання підготовці та скоєнню злочинів терористичного та 

диверсійного характеру. 
 

Законодавча база: 

- Указ Президента України від 09.12.2015 р. «Про День Національної 

поліції України» № 693/2015; 

- Наказ Міністерства культури України  від 18.09.2014 р. № 773 «Про 

реалізацію проекту «Бібліотеки як центри підтримки громад в умовах 

воєнної загрози: робота з внутрішньо переміщеними особами». 
 

Партнери: 

- ГУ МНС України у Харківській області; 

- ГУ Національної поліції України в Харківській області 

- Товариство Червоного Хреста України 

- Харківська міська громадська організація Союз Чорнобиль» 

- Культурна ініціатива «Коло» 

- Національна скаутська організація України «Пласт» 

- громадське формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону в Харківській області «Громадська самооборона». 



 

Напрямки співпраці: 

- організація навчання дітей та дорослих з питань безпечної 

життєдіяльності; 

- майстер-класи; 

- тренінги; 

- практичні заняття 

- воркшоп «Знати, щоб вижити» (спільно з Товариством Червоного 

Хреста України). 

 

Соціальний проект «Зробімо крок назустріч миру»  

Мета: 

Формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності, любові до Батьківщини. 
 

Законодавча база: 

- Указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/215 «Про стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 

рр.»); 

- Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді» (від 12.06.2015 р. № 

334/2015); 

- Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

(додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 

р. № 641). 
 

Партнери: 

1. Волонтерський пункт допомоги бійцям АТО «Південний пост». 

2. Харківський  центр підтримки учасників бойових дій в зоні АТО. 

3. ГО «Спілка ветеранів АТО». 

4. ГО «Адаптаційно-культурний центр». 

5. Видавництва. 

6. Харківська державна академія культури. 

7. Асоціація багатодітних сімей «АММА». 

8. Волонтерські організації. 
 

Напрямки співпраці: 

- психологічні тренінги для батьків-учасників АТО та їх дітей на базі 

бібліотеки; 

- круглі столи з питань соціалізації дітей та сімей, постраждалих від 

бойових дій у зоні АТО; 

- цільовий проект бібліотеки «Зробімо крок назустріч миру»: 

• реалізація міні-проекту «Татова книжка»; 

• організація роботи бібліотечного пункту для воїнів АТО; 

• майстер-класи «Оберіг для бійця». 
 

 



Соціальна програма «Ти у світі не один»  

Мета: 

Інтеграція людей з особливими потребами, внутрішньо переміщених осіб у 

суспільне і громадське життя. 
 

Законодавча база: 

- Указ Президента України від 03.12.2015 р. № 678/2015 «Про 

активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю». 

- Закон України від 20.10.2014 р. № 1706-VII «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб». 

- Розпорядження КМУ від 28.12.2016 р. №1073-р «Про затвердження 

плану заходів  з виконання рекомендацій, викладених у заключних 

зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до 

першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб 

з інвалідністю на період до 2020 року». 

- Наказ Міністерства культури України  від 18.09.2014 р. № 773 «Про 

реалізацію проекту «Бібліотеки як центри підтримки громад в умовах 

воєнної загрози: робота з внутрішньо переміщеними особами». 

-  Конвенція ООН про права інвалідів. 
 

Партнери: 

1. Депутатський корпус. 

2. Харківський  центр підтримки  учасників бойових дій у зоні АТО. 

3. Харківське міське управління юстиції. 

4. БФ «Інститут раннього втручання». 

5. Харківський центр реабілітації молодих інвалідів та членів їх сімей 

«Право вибору». 

6. Харківська міська громадська організація інвалідів «Креавіта». 

7. Асоціація багатодітних сімей «АММА». 

8. ГО «Харківська платформа розвитку культури і туризму». 

9. Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. 

10. Волонтерські організації. 

11. Харківська державна академія культури. 
  

Напрямки співпраці: 

Проект «Тактильні книги». 

Проект «Книги доступною мовою для дітей з особливими потребами»: 

- створення спеціальної адаптованої бібліотеки. 

Проект «Діти з особливими потребами із числа внутрішньо переміщених 

осіб»: 

- Модульне містечко. 
 

Форми роботи: 

- сторітелінг; 

- психологічні тренінги; 

- дистанційні тренінги; 



- реабілітаційні заходи (організація культурно-масових заходів, пісочна 

анімація, виготовлення поробок, навчання комп’ютерної грамотності); 

- соціальні заходи (консультації юриста, правознавця, дитячого педіатра). 

 
 

Партнерський проект «Правова ліга»  

Мета: 

Сприяння правовому вихованню підростаючого покоління, формування у 

дітей знань, вмінь та навичок пошуку і використання інформації правового 

характеру, соціально-прийнятної поведінки у суспільстві, вироблення 

активної життєвої позиції. 
 

Завдання: створення умов для гармонійного розвитку юного громадянина, 

сприяння повноцінній інтеграції у суспільне життя, формування правової 

культури та активної громадянської позиції. 
 

Законодавча база: 

- Розпорядження КМУ від 28.12.2016 р. №1073-р «Про затвердження 

плану заходів  з виконання рекомендацій, викладених у заключних 

зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до 

першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб 

з інвалідністю на період до 2020 року». 
               

Партнери: 

- Харківське міське управління юстиції; 

- загальноосвітні навчальні заклади; 

- заклади соціально-реабілітаційного, інтернатного і притулкового типів. 
 

Напрямки співпраці: 

- надання юридичної допомоги користувачам бібліотеки і членам місцевої 

громади з правових питань (в режимі on-line). 
 

Форми роботи: 

- скайп-спілкування; 

- відповіді на запитання і тематичні запити в режимі онлайн за допомогою 

інтерактивних можливостей сайту бібліотеки; 

- організація дитячої творчості (конкурси, творчі звіти правової тематики); 

- виїзні форми роботи з популяризації правових знань серед школярів та 

вихованців спеціальних загальноосвітніх закладів інтернатного і 

притулкового типів. 
 

 

Програма Літніх читань  

Мета: 

Організація повноцінного дозвілля і всебічного розвитку дітей у літній 

період. 
 

 



Законодавча база: 

- Закон України від 04.09.2008 р. № 375-VI «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей». 

 

Партнери: 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку: 

-«Сонячний» (ДП «Південна залізниця»); 

-«Лісова казка» (УМВС України в Харківській області); 

-«Факел» (КП «Харківводоканал»); 

-«Ромашка» (КП «Харківводоканал»). 

Пришкільні табори. 

Стаціонарні бібліотечні пункти: 

- дитяче відділення інституту патології хребта і суглобів ім. М.Ситенка; 

- КЗ «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 2» 

Харківської обласної ради; 

- КЗ ОЗ «Обласний багатопрофільний дитячий санаторій»; 

- КЗ «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 3». 

Напрямки співпраці: 

- популяризація кращих надбань української і світової літератури для 

дітей. 

- проведення культурно-масових заходів до знаменних та пам’ятних дат; 

- організація змістовного дозвілля дітей шляхом організації і 

використання ігрових, наочних і мультимедійних засобів. 
 

Форми роботи: 

- конкурсно-ігрові програми; 

- вікторини; 

- тематичні квести; 

- розважальні ігри; 

- літературні подорожі; 

- відеомандрівки тощо. 
 

Міні-програма «Інновації по колу»  

Мета: 

Організація професійного спілкування в онлайн-режимі шляхом 

використання новітніх комп’ютерних і телекомунікаційних технологій. 
 

Партнери: 

- Управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації; 

- КЗ «Обласний організаційно-методичний театрально-концертний 

центр»; 

- ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму»; 

- Спеціалізовані дитячі бібліотеки, публічні бібліотеки області. 
 

Напрямки співпраці: 

- онлайн-трансляції професійних нарад на сайті «Smotri.com»; 



- організація трансляцій професійних заходів за допомогою програм 

«Skype for business», ooVoo. 
  

Форми роботи: 

- скайп-наради; 

- відеоконференції; 

- вебінари. 
 

Тематика заходів: 

     - діяльність об’єднаних територіальних громад в умовах адміністративно-

територіальної реформи країни; 

- децентралізація у сфері культури; 

- актуальні напрямки державної культурної політики; 

- планування і звітність у поточному році; 

- правові засади діяльності закладів культурно-туристичної сфери; 

- фандрейзинг і соціальне партнерство. 

 

Комплексна програма соціальної адаптації тимчасово 

переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей  
 

Пріоритетним напрямком діяльності Харківської обласної бібліотеки 

для дітей є всебічне сприяння соціалізації учасників АТО та членів їх сімей, а 

також робота із внутрішньо переміщеними особами. У цьому бібліотеці 

допомагають її соціальні партнери, з якими укладено угоди про 

співробітництво. 

Протягом року на базі бібліотеки спільно з Харківським центром 

підтримки сімей учасників бойових дій «Чекаймо тата разом» для сімей 

учасників бойових дій на Сході України будуть проводитись цільові майстер-

класи, профорієнтаційні тренінги, юридичні і психологічні консультації, 

вирішуватись питання надання правової і волонтерської допомоги для цієї 

категорії. У 2017 р. тематику і цільову аудиторію таких занять буде 

розширено. Зокрема, для сімей учасників АТО (у т.ч. для дітей), а також для 

військових, які були учасниками бойових дій, будуть організовані 

безкоштовні мовні курси із вивчення англійської мови. 

Другий напрямок – оволодіння основами комп’ютерної грамотності  і 

безпечної навігації в мережі Інтернет, створення власних блогів, навчання 

інструментам web-2. Ці заняття у формі майстер-класів для внутрішньо 

переміщених осіб та ветеранів АТО проводитимуться у бібліотеці регулярно 

за участі фахівців ГО «Центр зайнятості вільних людей». 

Третій напрямок – навчання основам практично-прикладної психології і 

педагогіки, допомога учасникам цільової групи реалізувати себе як 

самодостатню особистість, вироблення мотивацій до соціально-активної 

діяльності та гармонійного сімейного життя. Заняття вестимуться 

кваліфікованими практичними психологами і педагогами Східної Академії 

Тренінга (м.Харків) на базі Харківської обласної бібліотеки для дітей. 



Четверта складова – медико-реабілітаційний напрямок. Учасники цієї 

групи (військовослужбовці, працівники райвійськоматів та цивільне 

населення) будуть проходити профілактичні і запобіжні навчання і спеціальні 

тренінги з домедичної допомоги (первинного втручання доступними 

засобами). Соціальні партнери бібліотеки – професійні медики волонтерської 

групи «Paramedic Fox». 

У всіх зазначених заходах активну участь братимуть працівники 

бібліотеки. Для слухачів курсів пройдуть бібліографічні огляди, 

організовуються тематичні книжкові виставки, відкриті перегляди 

літератури. Учасники занять є читачами Харківської обласної бібліотеки для 

дітей; активно користуються бібліотечним фондом закладу, а також 

отримують весь комплекс інформаційних послуг в Інтернет-центрі. 
 

 

Цільовий проект соціально -культурного діалогу «Донбас – це 

Україна»  

(на виконання заходів Концепції державної розбудови миру  

у Східному регіоні).  

 

Мета:  запровадження міжрегіонального культурного партнерства, створення 

умов для повноцінної інтеграції Донецької і Луганської областей в єдиний 

культурно-мистецький простір України. 

 

Зміст заходів: культурно-мистецькі заходи, огляди-конкурси дитячої 

творчості, професійне спілкування. 

 

Учасники: Новопсковська ЦБС Луганської області, Слов’янська ЦБС 

Донецької області, заклади освіти і культури Великоновосілківського району 

Донецької області 

 

*Перелік конкретних напрямків, форм їх реалізації та партнерів буде 

затверджено після узгодження з Управлінням культури і туризму Харківської 

облдержадміністрації обласного плану заходів. 

 


