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ОСНОВНІ ЙАУОИК СПДЦІАЛІЙОВАНКУ ЖІЖЛІОТДЛ 
ЗЛРАЇНК ИЛЯ ИІТДЙ НА 2016 РІЛ 

 
ЙАУОИК ЖІЖЛІОТДЛ, ОРІЄНТОВАНІ НА ПІИВКШДННЯ ПРОФДСІЙНОЇ 

МАЙСТДРНОСТІ 
 

Назва заходу Форма заходу Місце і час проведення Організатори 

1 2 3 4 

«Бібліотека, як осередок 
національно-патріотичного 
виховання» 

Бібліотечний воркшоп 
 

м. Ізмаїл 
березень 

ЦДБ ЦБС для дітей м. Ізмаїл 

«Сучасному читачу — 
сучасна бібліотека» 

Бібліотечний ремоделінг 
 

м. Ізмаїл 
березень 

ЦДБ ЦБС для дітей м. Ізмаїл 

«Бібліотека і книга в процесі 
національно-патріотичного 

виховання місцевих громад» 

Обласний семінар 
директорів районних і 

міських ЦБС 

м. Київ 
березень 

Київська ОБД 
 

«Формуємо націю читачів: 
сучасні методики і 

технології бібліотечної 
роботи з дітьми» 

Школа сучасного 
бібліотекаря 

 

м. Тернопіль 
березень, листопад 

Тернопільська ОБД 

«Бібліокре@тив» Цикл заходів у рамках 
інноваційного проекту 

м. Кременчук 
І-ІІ кв. 

Кременчуцька ЦМДБ 
ім. І.Ф. Торубари 

«ПРОФІ» 
 

Обласна дистанційна шко-
ла фахового зростання 
працівників бібліотек, що 

обслуговують дітей 

Бібліотеки для дітей 
Миколаївської обл. 
І-ІV кв. 

Миколаївська ОБД  
ім. В. Лягіна 

«Професійний орієнтир» 

 

Цикл скайп-зустрічей (за 

участю викладачів профе-
сійних училищ, коледжів, 

ВУЗів з читачами районних 
та сільських бібліотек) 

м. Миколаїв 

I – IV кв. 

Миколаївська ОБД 

ім. В.Лягіна 
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«Читання у соціокультур-

ному просторі дитинства: 
діапазон можливостей і 
партнерства» 

Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Київ 

квітень 

Міністерство культури 

України, 
НБУ для дітей 

«Патріотична свідомість 
дітей сьогодні — майбутнє 

України» 

Обласний семінар-
практикум завідуючих 

центральними районними 
та міськими бібліотеками 
для дітей 

м. Кіровоград 
квітень 

Кіровоградська ОБД  
ім. Т.Г. Шевченка 

«Бібліотека для дітей як 
соціально-культурний 

об'єкт» 

Обласний семінар заступни-
ків директорів ЦБС з питань 

обслуговування дітей 

м. Київ 
квітень 

Київська ОБД 
 

«Провідні бібліотечні прак-

тики, як інтеграційні мож-
ивості бібліотеки для дітей» 

Обласний семінар 

працівників відділів 
обслуговування  

м. Дніпропетровськ 

квітень 

КЗК «Дніпропетровська 

обласна бібліотека для дітей» 

«Формування позитивного 
іміджу бібліотеки для дітей. 
Соціальне партнерство» 

Семінар-тренінг 
 

м. Кременчук 
квітень 

Кременчуцька ЦМДБ 
ім. І.Ф. Торубари 

«Спеціалізовані бібліотеки 
України для дітей у контексті 

державних реформ: 
відповідаючи вимогам часу»   

Проблемно-цільові навчання 
заступників директорів 

обласних бібліотек для дітей 

м. Київ 
квітень 

НБУ для дітей 
спільно з Інститутом 

публічного управління та 
кадрової політики НАКККіМ 

«Формування фондів 
спеціалізованих бібліотек 
України для дітей: реалії та 

перспективи»    

Проблемно-цільові навчання 
завідувачів відділів комплек-
ування та обробки документів 

обласних бібліотек для дітей 

м. Київ 
травень 

НБУ для дітей 
спільно з Інститутом 
публічного управління та 

кадрової політики НАКККіМ 

«Методика та практика 

створення електронних 
бібліотек» 

Обласний тренінг  

працівників районних, 
міських ЦБС  

м. Київ 

травень 

Київська ОБД 

 

«Бібліотеки і дозвілля дітей» Обласний вебінар м. Суми 
травень 

Сумська ОБД  
ім. М.О. Островського 

«Від традицій до 
інноваційного пошуку: 
особливості сучасного 

Круглий стіл «Бібліопрофі» 
для працівників відділів 
обслуговування учнів 5-9 

м. Чернігів 
травень 

Чернігівська ОБД 
ім. М.О. Островського 
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бібліотечного краєзнавства у 

дитячих бібліотеках» 

класів 

«Любов до України з 
дитинства: сучасний ракурс 

громадянсько-патріотичного 
виховання у бібліотеці» 

Обласний семінар 
заступників директорів ЦБС 

з питань обслуговування 
дітей 

м. Луцьк 
червень 

Волинська ОБД 

«Бібліотечний простір для 
дітей: аспекти змін» 

Семінар-тренінг заступників 
директорів ЦБС з питань 

обслуговування дітей 
 

смт Чемерівці 
червень 

 

Управління культури, 
національностей, релігій та 

туризму Хмельницької ОДА, 
Хмельницька ОБД  
ім. Т.Г.Шевченка, 

Чемеровецька РДБ 

«Сучасна українська дитяча 

література крізь призму 
національно-патріотичного 
виховання підростаючого 

покоління» 

Обласна науково-практична 

конференція заступників 
директорів ЦБС з питань 
обслуговування дітей  

м. Харків 

ІІ кв. 

Харківська ОБД 

 

«Використання інновацій-

них технологій у практиці 
роботи дитячої бібліотеки» 

Семінар працівників 

бібліотек для дітей  

м. Балаклія 

ІІ кв. 

Харківська ОБД, 

Балаклійська РДБ 

«Національно-патріотичне 
виховання громадянина 
України: роль і місце дитячої 

бібліотеки у сучасних 
реаліях» 

Обласна науково-практична 
конференція  

м. Вознесенськ 
ІІ кв. 

Миколаївська ОБД  
ім. В. Лягіна, 
Вознесеньска РДБ 

«Ідеї. Практика. Досвід» Школа професійного 
розвитку  працівників 
сільських бібліотек, що 

обслуговують дітей 

м. Хмельницький 
липень 
 

Хмельницька ОБД 
ім. Т.Г. Шевченка 

«Методика та практика 

створення бібліотекою муль-
тимедійних продуктів та їх 

використання в роботі з 
читачами різних вікових 

Обласний тренінг м. Київ 

вересень 

Київська ОБД 
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категорій» 

«Бібліотека в інформаційному 
середовищі школи» 

Семінар-практикум для 
шкільних бібліотекарів обл. 

м. Тернопіль вересень Тернопільська ОБД 

«Використання інформацій-
но-комунікаційних техноло-
гій з метою підвищення ін.-

формаційної компетентності 
юної особистості у дитячих 

бібліотеках Миколаївщини» 

Об’єднана науково-
методична Рада обласних 
бібліотек 

м. Миколаїв 
ІІІ кв. 

Миколаївська ОБД 
ім. В. Лягіна 

«Соціально-культурна місія 
бібліотеки для дітей у 

збереженні і розвитку 
історичної пам’яті»  

Всеукраїнська науково-
практична 

конференція директорів 
обласних бібліотек 

для дітей 

м. Вінниця 
жовтень 

 

Міністерство культури Ук-
раїни, Управління культури і 

мистецтв Вінницької ОДА, 
НБУ для дітей, Вінницька 

ОБД ім. І.Я. Франка 

«Проблеми дитячого читання 

в умовах сучасного 
інформаційного суспільства» 

Заняття в обласному нав-

чально-тренінговому центрі 
заступників директорів ЦБС 
з питань обслуговування 

дітей 

м. Чернігів 

жовтень 

Чернігівська ОБД  

ім. М.О. Островського, 
Чернігівський Національний 
педагогічний університет 

ім. Т.Г.Шевченка 

«Дитяча бібліотека — 

орієнтир в інформаційному 
полі сучасного користувача» 

Обласний семінар-практи-

кум заступників директорів 
ЦБС, методистів по роботі з 
дітьми, завідувачів дитячих 

відділів та відділів обслуго-
вування користувачів-дітей 

ЦРБ і РБ 

м. Суми 

жовтень 

Сумська ОБД 

ім. М.О. Островського 

«Бібліотека для дітей 
сьогодні: нові можливості, 

нові ідеї, нова якість 
обслуговування» 

Обласний семінар-практикум 
завідуючих центральними 

районними та міськими 
бібліотеками для дітей 

м. Тернопіль  
жовтень 

Тернопільська ОБД 

«Роль бібліотеки у 
формуванні патріотичної 

свідомості дітей та підлітків» 
 

Семінар-практикум 
працівників бібліотек для 

дітей у рамках бібліотечного 
проекту «Територія 

Бібліотеки для дітей 
Полтавської обл. 

жовтень 

Полтавська ОБД  
ім. Панаса Мирного 
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бібліотечного успіху» 

«Формат просування книги 
до читачів різної вікової ка-
тегорії як імідж бібліотеки» 

 

Обласний семінар завідува-
чів відділів обслуговування 
читачів районних і міських 

ЦБС 

м. Київ 
жовтень 

Київська ОБД 
 

Місцева громада і бібліотека 

для дітей: єдина стратегія та 
спільні дії на підтримку 

дитячого читання 

Обласний семінар-практи-

кум заступників директорів 
ЦБС з питань обслуговуван-

ня дітей, завідувачів район-
них та міських бібліотек для 
дітей 

м. Запоріжжя 

жовтень 
 

КЗ «Запорізька обласна 

бібліотека для дітей «Юний 
читач» ЗОР 

Національно-патріотичне 
виховання юних в умовах 

суспільних змін 

Обласний семінар-практи-
кум  заступників директорів 

ЦБС з питань обслуговуван-
ня дітей 

м. Ужгород 
жовтень 

Закарпатська ОДЮБ 

Сучасна бібліотека для дітей 
у системі формування істо-
ричної пам’яті української 

держави 

Обласний інноваційний 
семінар 

м. Житомир 
жовтень 

Обласна бібліотека для дітей 
Житомирської обласної ради 
Управління культури 

Житомирської ОДА 

Тенденції розвитку бібліотеки 

для дітей в умовах сучасного 
інформаційного простору 

Обласний семінар заступни-

ків директорів ЦБС з питань 
обслуговування  дітей 

м. Дніпропетровськ 

жовтень 

КЗК «Дніпропетровська 

обласна бібліотека для дітей» 

Основні напрями і зміст ро-
боти з користувачами-діть-
ми в структурних підрозді-

лах ЦБС для дітей у 2017 р. 

Семінар-навчання 
 

м. Кременчук 
листопад 

Кременчуцька ЦМДБ 
ім. І.Ф. Торубари 

«Використання комп'ютер-

них технологій у прямих та 
дистанційних формах 
методичного забезпечення 

діяльності бібліотек» 

Обласний семінар 

методистів районних і 
міських ЦБС 

м. Київ 

листопад 

Київська ОБД 

 

День обласної бібліотеки в 

районі 

Семінари-практикуми Бібліотеки для дітей 

Львівської обл. 
протягом року 

Львівська ОБД 
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«Бібліокур’єр» Інформаційно-методична 

служба з 

м. Харків 

протягом року 

Харківська ОБД 

«Сучасні орієнтири шкільної 
бібліотеки» 

Цикл майстер-класів для 
завідувачів шкільних 

бібліотек 

м. Харків 
протягом року 

Харківська ОБД, 
Харківська академія 

неперервної освіти 

 
ЛОНЛЗРСК 

 

1 2 3 4 

«Фабрика вражень»  
(до Міжнародного дня 
дитячої книги) 

Конкурс книжкових 
відеооглядів 

м.Черкаси 
січень-березень 

Черкаська ОБД 
 

«Книгоманія — 2016» 
 

Всеукраїнський конкурс 
дитячого читання 

Бібліотеки для дітей 
січень-травень 

ГО «Форум видавців», 
НБУ для дітей 

«Кожний спроможний 
випробувати себе» 

ХІХ-й загальноміський 
творчий конкурс читачів 

дитячих бібліотек 

м. Одеса 
січень-травень 

ЦБ ім. Гайдара ЦМБС для 
дітей м. Одеси 

«Україна у моєму серці» Обласний конкурс есе у 

рамках обласної Програми 
вшанування героїв Небесної 
Сотні та АТО 

Бібліотеки для дітей 

Волинської обл. 
січень-жовтень 

Волинська ОБД 

«Лише Батьківщина, лише 
Україна» 

Щорічний обласний літера-
турний конкурс«Думи і мрії»  

з національно-патріотичного 
виховання  

січень 2016 – березень 
2017 р. 

Волинська ОБД 

«Читаюча родина Черніго-
ва — 2016» 
 

14-й міський конкурс 
 
 

 

м. Чернігів 
лютий 

Чернігівська ОБД 
ім. М.О. Островського, Відділ 
дітей, сім’ї, молоді Чернігівсь-

кої міськради, Управління ос-
віти Чернігівської міськради 

«Хай весь світ дивують нині 
діти неньки України» 
 

VI обласний конкурс дитячої 
літературної творчості 
 

Бібліотеки для дітей 
Чернігівської обл. 
лютий-березень 

Чернігівська ОБД  
ім. М.О. Островського, облас-
не відділення Всеукраїнської 
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  спілки письменників Украї-

ни, Департамент культури і 
туризму, національностей та 
релігій Чернігівської ОДА 

«Книга в кадрі: новий 
формат» 

Обласний проект на кращий 
буктрейлер 

Бібліотеки для дітей 
Сумської обл. 

березень-вересень 

Сумська ОБД 
ім. М.О. Островського 

«Герой нашого часу» 

 

Обласний дитячий конкурс 

електронних презентацій 

Бібліотеки для дітей області 

березень-вересень 

Полтавська ОБД 

ім. Панаса Мирного 

«Красота живет повсюду, 
надо только верить чуду» 

Конкурс  дитячої творчості м. Маріуполь 
І кв. 

Бібліотека-філія № 6 
ім. В.В.  Маяковського 

ЦБС для дітей м. Маріуполя 

«PROчитай краєзнавчу 

книгу..!» 
 

Обласний мультімедіа-кон-

курс професійної майстер-
ності серед працівників біб-

ліотек для дітей на кращий 
буктрейлер 

Бібліотеки для дітей 

Миколаївської обл. 
І-ІV кв. 

Миколаївська ОБД  

ім. В. Лягіна 

«Мандруємо Полтавщиною, 

відвідуємо бібліотеки» 
 

Обласний конкурс на кращу 

віртуальну екскурсію 

Бібліотеки для дітей 

Полтавської обл. 
квітень-вересень 

Полтавська ОБД  

ім. Панаса Мирного 

«Київ та кияни очима дітей» 
під гаслом «Я і мій Київ!» 

Міський конкурс дитячого 
малюнку 

м. Київ 
травень-червень 

Ц Б ім. Т.Г. Шевченка для 
дітей м. Києва 

«Цей чарівний світ» 

  

Виставка-конкурс 
декоративно-прикладного 

мистецтва 

м. Кременчук 
травень-червень 

Кременчуцька ЦМДБ 
ім. І.Ф. Торубари, 

Всеукраїнський благодійний 
фондом «Джерело Дніпра» 

«Покликання-2016» 

 

Віртуальний обласний 

конкурс на кращого 
дитячого бібліотекаря  

Бібліотеки для дітей 

Харківської обл. 
ІІ-ІІІ кв. 

Харківська ОБД 

«Тріумф ідей» Обласний конкурс 
бібліотекарів на кращу ідею 

із залучення дітей до 
читання 

м. Кіровоград 
ІІ-ІІІ кв. 

Кіровоградська ОБД  
ім. Т.Г. Шевченка 

«Створи рукотворну книгу Конкурс дитячої творчості м. Маріуполь ЦМДБ ім. М. Горького 
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своєї родини» ІІ-ІV кв. Маріупольської МЦБС для 

дітей ім. М.О. Островського 

«Краща дитяча бібліотека 
року» 

Конкурс професійної 
майстерності 

м. Кременчук 
вересень 

Кременчуцька ЦМДБ 
ім. І.Ф. Торубари 

«Діти не можуть чекати» 
 

Обласний конкурс сільських 
бібліотекарів, 

що обслуговують дітей 

Бібліотеки для дітей 
Чернігівської обл. 

вересень 

Департамент культури і ту-
ризму, національностей та 

релігій Чернігівської ОДА, 
обласний комітет профспіл-

ки працівників культури, 
Чернігівська ОБД  
ім. М.О. Островського, 

«Вчимося жити на Землі» XI міський екологічний 
конкурс 

м. Чернігів 
вересень-грудень 

Чернігівська ОБД  
ім. М.О. Островського, Уп-

равління освіти Чернігів-
ської міської ради, навчаль-
но-методичний центр ци-

вільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Чернігівсь-

кої обл., Обласна станція 
юних натуралістів 

«Книжковий зорепад» V-й Літературний фестиваль м. Харків 

жовтень 

Харківська ОБД 

«Барви українського слова» 

(до Дня української 
писемності та мови) 

 

Мовний конкурс м. Ужгород 

9 листопада 

Закарпатська ОДЮБ 

«Розкажу Миколаю, про що 
я читаю» 

 

Літературний конкурс м. Ужгород 
грудень 

Закарпатська ОДЮБ 

ХIII обласний конкурс юних 

читців поезії-посвяти 
Володимирові Івасюку 

Конкурс читців м. Чернівці 

IV кв. 

Чернівецька ОБД, 

музей В.Івасюка 
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ЙАУОИК ЖІЖЛІОТДЛ Й РДАЛІЙАЦІЇ ЙАГАЛЬНОИДРЕАВНКУ, РДГІОНАЛЬНКУ 
ПРОГРАМ, ВІИЙНАЧДННЯ ЙНАМДННКУ ТА ІСТОРКЧНКУ ИАТ 

 
Назва заходу Форма заходу Місце і час проведення Організатори 

1 2 3 4 

«Гуртуймося, єднаймося, в 
нас мати — Україна» (до дня 
Соборності України) 

Виставка-діалог м. Київ 
22 січня 

ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для 
дітей м. Києва 

«Бібліотечні сутінки у стилі 
SMART». Фінал літературного 

роумінгу 

Гостросюжетна гра з 
книжковими персонажами 

м. Київ 
січень 

НБУ для дітей 

«Ти велична і проста. Ти 

стара і вічно нова…» 

Свято мовознавства м. Київ 

19 лютого 

ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для 

дітей м. Києва 

«І Лесин дух зі слова у душі» 

(до 145-річчя з дня 
народження Лесі Українки). 

Фестиваль поезії м. Хмельницький 

лютий 

Хмельницька ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка 

«Історія міста в розповідях 
його жителів» (до 445-річчя 
заснування м. Кременчука) 

Літературно-краєзнавчий 
конкурс 

м. Кременчук 
лютий-березень 

Кременчуцька ЦМДБ 
ім. І.Ф. Торубари 

Шевченківський березень 
«…Борітеся — поборете. Вам 

Бог помагає!» 

Цикл заходів м. Київ 
9 -25 березня 

ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для 
дітей м. Києва 

«Ми чуємо тебе, Кобзарю, 

крізь століття, тебе своїм 
сучасником звемо» 

Літературно-мистецькі 

заходи 

м. Кременчук 

березень 

Кременчуцька ЦМДБ 

ім. І.Ф. Торубари 

«Земля не нам належить — 

ми Землі» (до Дня довкілля) 
 

День екологічних знань м. Кременчук 

березень 

Кременчуцька ЦМДБ 

ім. І.Ф. Торубари 

«Іду з дитинства до Тараса» Обласне літературно-
мистецьке свято 

Бібліотеки для дітей 
Хмельницької обл. 

березень 

Хмельницька ОБД 
ім. Т.Г. Шевченка, 

Ярмолинецька РДБ 

Читаємо Івана Франка «Лис 
Микита»: До 160-річчя від 

Загальнообласний 
день читання 

м. Львів 
20 березня 

Львівська ОБД 
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дня народження І. Франка 

Всеукраїнський тиждень 
дитячого читання 

Цикл заходів м. Хмельницький 
м. Київ 
березень-квітень 

Міністерство культури Укра-
їни, Управління культури, 
національностей, релігій та 

туризму Хмельницької ОДА, 
НБУ для дітей, Хмельницька 

ОБД ім. Т.Г. Шевченка 

«Всіх запрошуєм дітей на 

авторський ювілей» 

Літературні імпрези 

ювілярів у клубі «Цікаві 
зустрічі»  

м. Чернівці 

I – IV кв. 

Чернівецька ОБД 

«У книзі кожен розворот 

запрошує у світ пригод» 

Фестиваль 28 березня - 1 квітня ЦБ ім. Гайдара ЦМБС для 

дітей м. Одеси 

«Україна: минуле, сучасне, 

майбутнє» 

Х-ті інтелектуальні 

театралізовані змагання 
районних читацьких команд 

«Суперчитач» 

15 квітня ЦБ ім. Гайдара ЦМБС для 

дітей м. Одеси 

«Наш рідний Запорізький 
край —колиска багатьох 

народів» 

Краєзнавчий проект м. Запоріжжя 
І-ІV кв. 

КЗ «Запорізька ОБД «Юний 
читач» ЗОР 

«Уквітчані» Патріотично-мистецький 

проект 

м. Запоріжжя 

І-ІV кв. 

КЗ «Запорізька ОБД «Юний 

читач» ЗОР 

«Кременчук — місто моєї 

любові» (до 445-річчя 
заснування міста) 

День інформації 

 

м. Кременчук 

квітень 

Кременчуцька ЦМДБ 

ім. І.Ф. Торубари 

«День книжкових 
сюрпризів» 

Конкурсна програма м. Харків 
квітень 

Харківська ОБД 

«Перша сходинка до щас-
тя — здоров’я» (до Всесвіт-
нього дня здоров`я) 

День інформації м. Київ 
7 квітня 

ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для 
дітей м. Києва 

Фінал чемпіонату м.Черкаси 
з інтелектуальної гри «Що? 

Де? Коли?» серед команд 
учнів 6-8 та 9-11 класів 

Інтелектуальна гра. Фінал м. Черкаси 
квітень 

Черкаська ОБД 

«Золотий квиток у казку» (за Гра-феєрія м. Черкаси Черкаська ОБД 
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творами Р. Дала, до Року 

англійської мови в Україні) 

квітень 

«Юнь шанує Кобзаря» (до 
155-ї річниці перепоховання 

Т.Г. Шевченка). 

10-ті ювілейні 
Шевченківські читання 

м. Хмельницький 
травень 

Хмельницька ОБД 
ім. Т.Г.Шевченка 

«Читаємо разом» (до Всесвіт-

нього дня родини) 

День читаючої родини м. Кременчук 

травень 

Кременчуцька ЦМДБ 

ім. І.Ф. Торубари 

«Суперчитач бібліотеки» Проект з підтримки читання 

 

м. Кременчук 

 

Кременчуцька ЦМДБ 

ім. І.Ф. Торубари 

«По душі, мов по сорочці, 

доля квіти вишиває» (до Дня 
вишиванки) 

Літературно-театралізоване 

свято 

м. Ізмаїл 

травень 

ЦДБ ЦБС для дітей м. Ізмаїл 

«Від серця до серця» 
(до Міжнародного дня 
захисту дітей) 

Літературно-мистецьке 
свято 

1 червня ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для 
дітей м. Києва 

До Міжнародного дня 
захисту дітей  

Комплекс заходів м. Ужгород 
1червня 

Закарпатська ОДЮБ 

«Україна — Велика Брита-
нія: мости дружби» (до Року 

англійської мови в Україні) 

Декада Англії у бібліотеці м. Ізмаїл 
червень 

ЦДБ ЦБС для дітей м. Ізмаїл 

«Літо на книжковій хвилі» 

 

Літні читання у бібліотеці 

 

м. Тернопіль 

червень-серпень 

Тернопільська ОБД 

 

Національний Сорочинський 
ярмарок 

Презентація бібліотеки та 
бібліотечних послуг 

с. Великі Сорочинці, 
серпень 

Полтавська ОБД  
ім. Панаса Мирного 

«Бабин Яр — символ вічної 
скорботи» 

Цикл заходів м. Маріуполь 
ІІІ кв. 

ЦМДБ ім. М. Горького, 
Бібліотеки-філії ЦБС для 
дітей м. Маріуполя 

«Пізнай свій край з 
бібліотекою» 

Обласний відеопроект Бібліотеки для дітей 
Хмельницької обл. 

липень-жовтень 

Хмельницька ОБД 
ім. Т.Г.Шевченка 

«Знаємо — перемагаємо» 

(до Всеукраїнського Дня 
Знань). 

Свято відкриття 

бібліотечного сезону 

м. Київ 

серпень-вересень 

НБУ для дітей 

«Перехресні стежки День бібліографії м. Київ ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для 
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творчості Івана Франка» 

(до 160-річчя від дня 
народження) 

15 вересня дітей м. Києва 

«Бабин Яр. Молимось і зга-

дуємо» (до 75-річчя трагіч-
них подій у Бабиному Яру) 

Огляд-роздум м. Київ 

27 вересня 

ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для 

дітей м. Києва 

«Охоронець рідного слова» Обласні Магерівські читання Бібліотеки для дітей 
Хмельницької обл.  

вересень 

Хмельницька ОБД 
ім. Т.Г. Шевченнка, 

Теофіпольська РДБ 

Марафон читання Івана 
Франка мовами світу «Для 

слави рідної землі» 

обласний конкурс м. Львів 
вересень 

Львівська ОБД 

«Бібліотечний VIP- Бал» (до 

Всеукраїнського дня 
бібліотек) 

Літературний бал 

 

м. Київ 

вересень 

НБУ для дітей 

«Читали. Дивилися. Радимо» 
(до Всеукраїнського дня 
бібліотек) 

Бібліокіно м. Черкаси 
вересень 

Черкаська ОБД 

«Бібліотек дитячих мудрий 
вік» (до 40-річчя ЦМБС для 

дітей та Всеукраїнського 
дня бібліотек) 

Урочисте свято м. Одеса 
вересень 

ЦБ ім. Гайдара ЦМБС для 
дітей м. Одеси 

«Місце зустрічі — бібліотека» 
(до Всеукраїнського дня 

бібліотек) 

Цикл заходів 
 

м. Тернопіль 
вересень 

Тернопільська ОБД 

«Свято хранителів мудрості» Бібліо - фольк - party м. Харків 
вересень 

Харківська ОБД 

«Співець Свободи» (до 160-
річчя від дня народження 

І. Франка). 

Веб-марафон 
 

м. Хмельницький 
вересень 

Хмельницька ОБД 
ім. Т.Г. Шевченка 

Шляхами козацької слави 

(до Дня українського 
козацтва та Дня захисника 
України) 

Історичний турнір м. Ужгород 

12 жовтня 

Закарпатська ОДЮБ 
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«Ми славу співаєм героям 

країни, воїнам світла — 
Захисникам України!»  
(до Дня захисника України) 

Літературна вітальня м. Київ 

13 жовтня 

ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для 

дітей м. Києва 

Свято української книжки Літературно-мистецький 
захід 

Львів 
жовтень 

Львівська ОБД 

«Софіївки нев'януча краса» 
(до 220-річчя дендрологіч-

ного парку в м.Умань) 

Зустріч у літературно-
музичному салоні 

Черкаси 
жовтень 

Черкаська ОБД 

«Україна — це козацький дух 
і воїнів-синів незламна воля» 

(до Дня захисника України) 

Патріотично-мистецький 
фестиваль 

м. Житомир 
жовтень 

Обласна бібліотека для дітей 
Житомирської обласної ради 

 

«Україна — це ти, Україна — 

це я» (до Дня Гідності і 
Свободи) 

Патріотичний проект м. Хмельницький 

листопад 
 

Хмельницька ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка 

«Ніхто, крім нас» Цикл зустрічей з бійцями 
АТО, волонтерами 

м. Маріуполь 
Протягом року 

ЦМДБ ім. М. Горького, 
бібліотеки-філії ЦБС для 
дітей м. Маріуполя 

«Загинув за твій Маріуполь» Цикл заходів м. Маріуполь 
Протягом року 

ЦМДБ ім. М. Горького, 
бібліотеки-філії ЦБС для 

дітей м. Маріуполя 

«Виховуємо громадянина і 

патріота» (на виконання 
Указу Президента України 

«Про Стратегію національно-
патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2016 — 

2020 роки») 

Цикл заходів м. Одеса 

Протягом року 

ЦБ ім. Гайдара, 

бібліотеки-філії ЦМБС для 
дітей м. Одеси 

«Мистецтво ставати 

дорослим» 

Цикл профорієнтаційних 

заходів для читачів у рамках 
Програми соціалізації дітей 
та підлітків 

м. Одеса 

Протягом року 

ЦБ ім. Гайдара, 

бібліотеки-філії ЦМБС для 
дітей м. Одеси 

«Корнійчукові читання» Літературна вітальня  Бібліотеки для дітей 
Одеської обл. 

Одеська ОБД 
 ім. Н.К. Крупської 
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Протягом року 

«Почитаймо другу» Волонтерський бібліотечний 
проект для дітей з вадами 
зору 

м. Чернігів 
протягом року 

Чернігівська ОБД 
ім. М.О. Островського, 
спеціалізована школа для 

дітей з вадами зору 

«Діти навчають дітей: 

правила безпечного 
Інтернету» 

Волонтерська акція м. Чернігів, 

м. Прилуки, 
м. Ніжин 
2016-2017 рр. 

Чернігівська ОБД  

ім. М.О. Островського, 
Обласний інститут 
післядипломної педагогічної 

освіти ім. К.Ушинського 

 

ЙАУОИК ИО 30-У РОЛОВКН ЧОРНОЖКЛЬСЬЛОЇ ЛАТАСТРОФК 
 

Назва заходу  Форма заходу  Місце і час проведення Організатори 

1 2 3 4 

«Чорнобиль не має минулого 
часу»  

 

Інформаційний дайджест м. Миколаїв 

ІІ кв. 

 

Миколаївська ОБД 

ім. В. Лягіна 

«Чорнобиль. Трагедія, 
Пам’ять. Люди і портрети» 

Проект м. Чернігів 

березень-квітень 

Чернігівська ОБД  

ім. М.О. Островського, Нав-
чально-методичний центр 
цивільного захисту та безпе-

ки життєдіяльності Чернігів-
ської обл., Управління освіти 

Чернігівської міськради 

«І біль. І пам’ять. І тривога» Репортаж-огляд м. Київ 

21 квітня 

ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для 
дітей м. Києва 

«Чорнобиль…  відгомін 
минулого» 

Цикл заходів м. Кременчук 

квітень 

Кременчуцька ЦМДБ 

ім. І.Ф. Торубари 

«Гірчить Чорнобиль, крізь 
роки гірчить…» 

Вечір-реквієм м. Черкаси 

квітень 

Черкаська ОБД 
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«На батьківщину 
повертають журавлі» 

Екофорум м. Хмельницький 

квітень 

Хмельницька ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка 

«Чорне крило Чорнобиля» День пам’яті м. Харків 

квітень 

Харківська ОБД 

«Голосить дзвін 
стривожено у квітні» 

Вечір-реквієм 

 

м. Тернопіль 

квітень 

Тернопільська ОБД 

 
ИО 25-Ї РІЧНКЦІ НДЙАЛДЕНОСТІ ЗЛРАЇНК 

 

Назва заходу Форма заходу Місце і час проведення Організатори 

1 2 3 4 

«Ми — Українці» Творчий огляд м. Миколаїв 

І-ІІІ кв. 

Миколаївська ОБД 

ім. В. Лягіна 

«Відкриваємо Україну 

разом» 
 

Пізнавальний кінозал  м. Чернігів 

січень-лютий 

Чернігівська ОБД 

ім. М.О. Островського 

«Мандруємо Україною всією 
родиною» 

Конкурс творчих робіт м. Черкаси 
січень-серпень 

Черкаська ОБД 

Проект «Моя країна — 
Україна» 
 

літературна подорож  Бібліотеки для дітей 
Чернігівської обл.  
січень-грудень 

Чернігівська ОБД 
ім. М.О. Островського 

«Кобзарики» Обласний конкурс юних 
дарувань 

Дитячі бібліотеки 
Хмельницької обл.  

квітень-серпень 

Хмельницька ОБД 
ім. Т.Г. Шевченка 

«ПЕРСОНА ґрата» 

(до 25-річчя Незалежності 
України) 

Ігри патріотів м. Київ 

серпень 

НБУ для дітей 

«Люблю рідну Батьківщину 
— незалежну Україну» 
(до 25-річчя Незалежності 

України) 

Загальнобібліотечний  
фольк-фест 

м.Кіровоград 
серпень 

Кіровоградська ОБД  
ім. Т.Г. Шевченка 

«Україна в нас єдина!» Обласний конкурс творчих Бібліотеки для дітей КЗК «Дніпропетровська 
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(до 25-річчя Незалежності 

України) 

робіт  Дніпропетровської обл. 

І-ІІІ кв. 

обласна бібліотека для дітей» 

«Моя Україна — вільна 
держава і з нею пов’язую 

долю свою» 

Пісенно-поетичний 
фестиваль 

м. Івано-Франківськ 
серпень 

Івано-Франківська ОБД 

«Пізнаймо Україну!» Художня виставка м. Київ 

серпень 

ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для 

дітей м. Києва 

«Україна — велика і сильна 

держава, що несе з давнини 
перемоги і славу» 

Цикл заходів м. Кременчук 

серпень 

Кременчуцька ЦМДБ 

ім. І.Ф. Торубари 

«Моя країна — прекрасна і 
незалежна» 

Цикл заходів Маріуполь 
ІІІ кв. 

ЦМДБ ім. М. Горького, 
бібліотеки-філії ЦБС для 
дітей м. Маріуполя 

«З Україною в серці: Я і моя 
батьківщина» 

Відкрита трибуна м. Маріуполь 
ІІІ кв. 

Бібліотека ім. А.П. Чехова 
ЦБС для дітей м. Маріуполя 

«Як зірка в небі — Україна в 
серці» 

Конкурс читців м. Маріуполь 
ІІІ кв. 

Бібліотека ім. А.П. Чехова 
ЦБС для дітей м. Маріуполя 

«Вишиванки чарівна краса» Фестиваль вишиванок 
 

м. Хмельницький 
серпень 

Хмельницька ОБД 
ім. Т.Г.Шевченка 

«Живи і міцній, Українська 
державо!» 

Історична мандрівка м. Харків 
серпень 

Харківська ОБД 

«Найкраща країна — моя 
Україна» 
 

Історико-патріотична 
година 

 

м. Тернопіль 
серпень 

Тернопільська ОБД 

«Незалежна Україна –— на 
всі віки, на всі часи» 

Історична подорож м. Одеса 
серпень 

Одеська ОБД 
 ім. Н.К.Крупської 

 

ИОСЛІИЕДННЯ, МОНІТОРКНГК 
 

Назва дослідження Вид дослідження Місце проведення Термін Організатори 

1 2 3 4 5 

«Незадоволений 
читацький попит на 

дитячу літературу у 

Всеукраїнське 
моніторингове 

дослідження 

Бібліотеки для дітей Січень-лютий НБУ для дітей 
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бібліотеках України 

для дітей 2015 року» 

«Ти і ринок праці» 
(у рамках цільового 

проекту «Діалог») 

Локальне анкетування м. Ужгород Травень Закарпатська ОДЮБ 

«Дитяча бібліотека та 

дитина. Стан охоплен-
ня бібліотечним 

обслуговуванням» 

Обласне соціологічне 

вивчення 

Бібліотеки для дітей 

Закарпатської обл. 

ІІ-ІІІ кв. Закарпатська ОДЮБ 

«Родина — територія  
читання» 

Обласне соціологічне 
дослідження 

Бібліотеки для дітей 
Миколаївської обл. 

ІІ-ІV кв. Миколаївська ОБД  
ім. В. Лягіна 

«Система підвищення 
кваліфікації праців-

ників дитячих бібліо-
тек Полтавщини» 

Обласне соціологічне 
дослідження 

Бібліотеки для дітей 
Полтавської обл. 

 
 

Липень-
листопад 

Полтавська ОБД 
ім. Панаса Мирного 

«Професійне і 
дозвіллєве читання 
бібліотекаря» 

Всеукраїнське 
соціологічне 
дослідження 

Бібліотеки для дітей Жовтень-
листопад 

НБУ для дітей 

«Книга. Бібліотека. 
Читацька компетент-

ність дітей» 

Всеукраїнське 
моніторингове 

дослідження 

Бібліотеки для дітей Жовтень-
грудень 

НБУ для дітей 

«Організатори 

дитячого читання: 
інформаційні запити і 

потреби» 

Локальне анкетування м. Ужгород ІV кв. Закарпатська ОДЮБ 

«Мотиви звернення 
читачів до бібліотеки: 

очікування громади 
та надання сучасних 

послуг» 

Локальне анкетування м. Харків Протягом року Харківська ОБД 
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ВКИАВНКЧА ИІЯЛЬНІСТЬ 
 

Пепіндицмі видаммя 
 

Назва видання Вид видання Обсяг  

друк. арк 

Термін 

видання 

Видавці 

1 2 3 4 5 

«Перышко» Журнал дитячої творчості 2,0 І-IV кв. ЦМДБ ім. М. Горького 
ЦБС для дітей 

«Бібліотека у форматі у 
форматі Д0» 

Електронний науково-
популярний журнал 

2,5 І-IV кв. НБУ для дітей 

 
Масепіали маткнвн-опаксицмиф кнмуепемхій 

 
Назва видання Вид видання Обсяг  

друк. арк 
Термін 

видання 
Видавці 

«Читання у соціокультурному 
просторі дитинства: діапазон 

можливостей і партнерства»  

Збірка за результатами 
Міжнародної науково-

практичної конференції 

3,0 II кв. НБУ для дітей 

«Соціально-культурна місія 

бібліотеки для дітей у 
збереженні і розвитку 
історичної пам’яті»  

Збірка за результатами 

Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
директорів ОБД 

8,2 IV кв. 

 

НБУ для дітей, 

Вінницька ОБД  
ім. І.Я. Франка 
 

«Сучасна українська дитяча 
література крізь призму 

патріотичного виховання 
підростаючого покоління» 

Збірка за результатами 
обласної науково-практичної 

конференції 
для заступників директорів 
ЦБС з питань 

обслуговування дітей 

2,6 IV кв. 
 

Харківська ОБД 

 

 

 



 

 19 

Ссасирсицмн-амалісицмі збіпмики, імунплахіймі нгляди, бюлесемі 
 

Назва видання Вид видання Обсяг  

друк. арк 

Термін 

видання 

Видавці 

«Основні показники діяльності 

бібліотек для дітей Київської 
обл. системи МКУ у 2015 р.» 

Статистична збірка 1,0 лютий Київська ОБД 

«Організація та проведення 
бібліотеками для дітей заходів 
до 200-річчя Т.Г. Шевченка» 

Огляд діяльності 3,18 березень НБУ для дітей 

«Незадоволений читацький по-
пит на дитячу літературу у біб-

ліотеках України для дітей у 
2015 році» 

Аналітична довідка 0,73 березень НБУ для дітей 

«Так ми працюємо...: 2015 рік» Аналітичний огляд 
 

0,82 I кв. Сумська ОБД 
ім. М.О. Островського 

«Краєзнавча книга в полі зору 
читання дитини» (Вип. 1) 

Інформаційно-аналітичний 
огляд 

0,59 І кв. Закарпатська ОДЮБ 

«Бібліотеки Закарпаття — дітям 
та юнацтву: цифри і факти». 
Вип. 9 

Інформаційний бюлетень 0,73 I кв. Закарпатська ОДЮБ 

«Бібліотеки для дітей Дніпропе-
тровщини: здобутки, інновації, 

перспективи. Рік  2015» 

Інформаційний бюлетень 0,4 І кв. КЗК «Дніпропетровська 
обласна бібліотека для 

дітей» 

«Зведений статистичний звіт 

про роботу бібліотек для дітей 
Запорізької обл. за 2015 рік» 

Статистичний щорічник 0,55 І кв. КЗ «Запорізька обласна 

бібліотека для дітей 
«Юний читач» ЗОР 

«Бібліотеки для дітей Запорізь-

кої обл. в цифрах: 2015 рік» 

Статистичний щорічник 1,0 І кв. КЗ «Запорізька обласна 

бібліотека для дітей 
«Юний читач» ЗОР 

«Бібліотека для дітей у сучасно-

му форматі: професійні досяг-
нення, інноваційні форми, 

Інформаційно-аналітичний 

огляд діяльності. 

1,36 ІІ кв. КЗ «Запорізька обласна 

бібліотека для дітей 
«Юний читач» ЗОР 
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успішні проекти» 

«Бібліотеки для дітей Волині: 
2015 р.» 

Огляд діяльності 0,73 І півріччя Волинська ОБД 

«Хто такий патріот» Аналітична довідка 0,5 липень НБУ для дітей 

«Бібліотека. Літо. Книга: з дос-

віду роботи бібліотек для дітей 
влітку» (серія «Бібліотечний 
формат для дітей — нова 

якість у новому столітті») 

Огляд діяльності 2,0 жовтень НБУ для дітей 

«Літературна карта країн 

Євросоюзу у фонді рідкісних і 
цінних видань НБУ для дітей» 

Аналітична довідка 1,0 грудень НБУ для дітей 

«Творимо. Шукаємо. Публікує-
мо: з досвіду роботи дитячих 
бібліотек Харківщини» 

Інформаційний бюлетень 0,32 ІV кв. Харківська ОБД 

 
Инвідмики, калемдапі, касалнги 

 

«Дата з календарної сторінки» Календар 0,32 ІІІ кв. КЗ «Запорізька обласна 
бібліотека для дітей 
«Юний читач» ЗОР 

«Знаменні і пам’ятні дати 
2017 року» 

Календар 
 

1,59 жовтень Тернопільська ОБД 

 

Месндицмі збіпмики, онрібмики 
 

«Читай. Думай. Твори.: до 
Всеукраїнського Тижня дитя-
чого читання — 2016» 

Методичні поради 1,59 лютий НБУ для дітей 

«Національно-патріотичне ви-
ховання дітей та підлітків як 

чинник стабілізації громадян-
ського суспільства» 

Методичний лист 0,73 березень Харківська ОБД 
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«Все, що я писав, мені боліло…: 

до 145-річчя від дня народ-
ження В. Стефаника» (серія 
«Великі українці») 

Методичні поради 1,59 травень НБУ для дітей 

Примірна тематика районних і 
міських семінарів  бібліотечних 

працівників на 2016 р.  

Методичні поради 0,32 червень Харківська ОБД 

«Друг — це друге Я» (До 

Міжнародного дня друзів) 

Методичні рекомендації 0,45 ІІ кв. КЗ «Запорізька обласна 

бібліотека для дітей 
«Юний читач» ЗОР 

«Співпраця бібліотеки і 

місцевої громади в умовах 
децентралізації» 

Методичні рекомендації 0,54 липень Харківська ОБД 

«Англомовна дитяча література: 
класика, сучасність: до Року 

англійської мови в Україні» 

Методичні поради 2,0 серпень НБУ для дітей 

«Інноваційне і традиційне в 
роботі бібліотек для дітей —

вимога часу» (Поради щодо 
планування роботи на 2017 

рік) 

Методичні рекомендації 0,54 ІІІ кв. КЗ «Запорізька обласна 
бібліотека для дітей 

«Юний читач» ЗОР 

«Фаховий блокнот». Вип. 9. 

 

Методичні рекомендації 0.45 ІІІ кв. Закарпатська ОДЮБ 

«Територія творчості» (з досвіду 

роботи творчої майстерні 
«Джерельце») 
 

Методичні рекомендації 0,54 ІІІ кв. Закарпатська ОДЮБ 

«Моя Україна: прекрасна і 
незалежна» (До 25-річчя 

Незалежності України) 

Методичні рекомендації   0,68 ІІІ кв.  Сумська ОБД 
ім. М.О. Островського 

«Немає загадки таланту. Є 

загадка любові: до 80-річчя від 
дня народження Григора 
Тютюника» (серія «Великі 

Методичні поради 1,5 листопад НБУ для дітей 
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українці») 

«Домовичок Кузя пропонує» (З 

досвіду роботи) 
Методичні рекомендації 

0,73 ІV кв. КЗ «Запорізька обласна 
бібліотека для дітей 
«Юний читач» ЗОР 

«В практику роботи бібліотек —
ПрофіТека» (у рамках 

бібліотечного проекту 
«Територія бібліотечного 

успіху») 

Збірник методичних 
матеріалів 

0,9 щоквартально Полтавська ОБД 
ім. Панаса Мирного 

 

 

Месндикн-біблінгпауіцмі ласепіали 
 

«Виховання літературного 
смаку з Оксаною Думанською: 

до 65-річяя від народження» 

Методико-бібліографічні 
матеріали 

1,0 січень Львівська ОБД 

«Їх покликав обов’язок: до 30-

річчя Чорнобильської 
катастрофи» 

Методико-бібліографічні 

матеріали 

0,73 березень Харківська ОБД 

«Аварія на ЧАЕС: трагедія і 
висновки» 

Методико-бібліографічний 
посібник 

0,9 квітень Київська ОБД 

«Насильству — STOP!» 
 

Методико-бібліографічні 
матеріали. 

0,86 ІІ кв. Закарпатська ОДЮБ 

«Громадянин. Патріот. Читач» 

(На допомогу національно-
патріотичному вихованню у 

дитячій бібліотеці) 

Методико-бібліографічні 

матеріали 

0,63 ІІІ кв. Обласна бібліотека для 

дітей Житомирської 
обласної ради 

«Королевич молодої поезії - Іван 

Малкович» (до 55-річчя від дня 
народження) 

Методико-бібліографічні 

матеріали 
 

0,68 III кв. Полтавська ОБД 

ім. Панаса Мирного 

«Англомовна Франкіана: до 

року Івана Франка»  

Методико-бібліографічні 

матеріали 

1,13 липень Львівська ОБД 

«Сміятися заборонено? Казкова 

подорож з Галиною Малик: до 

Методико-бібліографічні 

матеріали 

1,36 липень Львівська ОБД 
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65-річчя від дня народження» 

«Не можна зупинити націю..: до 
року М. Грушевського та 25-ї 
річниці Дня Незалежності 

України» 

Методико-бібліографічні 
матеріали 

0,73 серпень Львівська ОБД 

 

Наткнвн-днонліжмі онкажцики 
 

Українська дитяча літера-

тура: для організаторів дитя-
чого читання. 2016 р.  
Вип. 1–4 

Науково-допоміжний 

бібліографічний покажчик 

4,0 І кв. НБУ для дітей 

«Бібліотеки Київщини на 
сторінках преси за 2015 рік» 

Щорічний науково-
допоміжний бібліографічний  

покажчик 

2,5 червень Київська ОБД 

 
Жіблінгпауіцмі онкажцики, онрібмики 

 

«Видатний історик-краєзна-
вець з Тетіївщини: біобібліо-

графічна довідка до 200-річчя 
Похилевича Лаврентія (Леон-

тія) Івановича (1816-1893)» 

Біобібліографічний 
посібник 

1,04 січень Київська ОБД 

Бібліографічний нарис про 
Ю.Ф. Ярмиша 

Бібліографічний нарис 3,0 І кв. НБУ для дітей 

«Героїчна Україна: від 
минулого до сьогодення» 

Історичний бібліопутівник 0,73 травень ЦДБ ЦБС для дітей 
м. Ізмаїл 

«Казковими стежками країни 
Оксани Іваненко» (До 110-річ-

чя від дня народження пись-
менниці) 

Біобібліографічна довідка 0,9 ІІ кв. 
КЗ «Запорізька обласна 
бібліотека для дітей 
«Юний читач» ЗОР 

«Сім’я — кристал суспільства»  Бібліографічний покажчик 0,5 ІІ кв. Кіровоградська ОБД 
ім. Т.Г. Шевченка 
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«Анна Коршунова — фея 

казкового дитинства» 

Бібліографічна пам`ятка 0,5 ІІ кв. Сумська ОБД 

ім. М.О. Островського 

«Українська дитяча книга у 
фондах НБУ для дітей: 1819-

1923 рр.» 

Покажчик 2,0 ІІ-ІІІ кв. 
НБУ для дітей 

«На розпеченому серці 

реактора» (До 30-ої річниці 
Чорнобильської катастрофи) 

Бібліографічний екскурс 0,73 ІІ-ІІІ кв. 
ЦБ ім. Т.Г. Шевченка 
для дітей м. Києва 

«Таланти щирої душі: пись-
менник, драматург, сцена-
рист зі Сквирщини Микола 

Зарудний: до 95-річчя від дня 
народження» 

Інформаційно-бібліо-
графічний посібник 

0,5 серпень Київська ОБД 

«25 книг незалежної країни» Анотований бібліографічний 
список 

0,32 серпень 
Львівська ОБД 

«Я громадянин України, 
великої і давньої країни» 

Бібліографічний покажчик 1,75 ІІІ-ІV кв. 
НБУ для дітей 

Біобібліографічний нарис про 
А.С. Кобзаренко 

Біобібліографічний нарис 3,0 ІІІ-ІV кв. 
НБУ для дітей 

«Легенди Бессарабії» Бібліографічно-краєзнавчий 
мікс  

0,5 жовтень ЦДБ ЦБС для дітей 
м. Ізмаїл 

«Тарас Шевченко і Тернопіль-
щина» (до 170-річчя перебу-
вання Т.Г. Шевченка на Тер-

нопільщині) 

Бібліографічна довідка 
 

0,73 жовтень 

Тернопільська ОБД 

«Героїв пам’ятаєм імена» 

Вип. 1. літопису «Подільські 
небесні ангели» 

Бібліографічний літопис 

 

0,75 ІV кв. Хмельницька ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка 
 

«Сходинки до знань: за сто-
рінками шкільного підручни-
ка: для вчителів і бібліотека-

рів. 2016 р». Вип. 1-4 

Поточний бібліографічний 
покажчик 

1,0 щоквартально НБУ для дітей 
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Імунплахіймі са імчі видаммя 
 

«Я народився разом із весною, 
щоб все живе будить від 
сну…»: (До 85-річчя від дня на-

родження українського компо-
зитора і поета О. Білаша) 

Інформаційний список 0,73 лютий НБУ для дітей 

«Тут оживають казкові сни» 
(До 240-річчя від дня народ-

ження німецького письмен-
ника Ернста-Теодора-Амадея 
Гофмана) 

Інформаційно-методичний 
матеріал 

0,73 І кв. КЗ «Запорізька обласна 
бібліотека для дітей 

«Юний читач» ЗОР 

«Стежинами Чорнобильського 
лиха» (До 30-річчя Чорнобиль-

ської трагедії) 

Інформаційно-методичний 
матеріал 

0,5 І кв. КЗ «Запорізька обласна 
бібліотека для дітей 

«Юний читач» ЗОР 

«Потенціал спільних зусиль ди-

тячих та шкільних бібліотек, 
сім’ї у вирішенні проблеми 
Інтернет-безпеки для дітей» 

Експрес-довідка за 

наслідками зондажного та 
бліц-опитування дітей, 
батьків, бібліотекарів 

0,5 квітень – 

травень 

Чернігівська ОБД 

ім. М.О. Островського, 
ОІППО м. К. Ушинського 
 

«Вітчизна — ось і альфа, і 
омега!» (До 25-річчя 

Незалежності України) 

Інформаційно-методичне 
видання 

2,0 червень НБУ для дітей 

«Освячена іменем Кобзаря» 

(До 55-річчя заснування 
Національної премії України 
імені Тараса Шевченка) 

Інформаційне досьє 

 

0,73 ІІ кв. Сумська ОБД 

ім. М.О. Островського 

«Весни обірване суцвіття» 
(До 30-річчя Чорнобильської 

катастрофи) 

Інформаційний список 
літератури 

0,5 ІІ кв. Кіровоградська ОБД 
ім. Т.Г. Шевченка 

«Дитячі долі, обпалені війною, 

на сторінках творів 
письменників-земляків» 

Рекомендаційний покажчик 0,73 ІІ кв. Кіровоградська ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка 

Бібліографічна пам’ятка про 
лауреата премії імені Лесі 

Пам’ятка 0,73 ІІ кв. НБУ для дітей 
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Українки 

«Франкіана Львівщини» Краєзнавчий атлас 0,5 серпень Львівська ОБД 

«Методика моніторингу ефек-

тивності національно-патріо-
тичного виховання у бібліоте-
ках для дітей» 

Консультація 1,0 серпень НБУ для дітей 

«Читаю я і вся моя сім'я» Соціологічний бюлетень 0,75 вересень НБУ для дітей 

Літературні пам’ятні дати 
2017р. 

Інформаційне видання 1,0 жовтень НБУ для дітей 

«Пізнай себе — зрозумій 

іншого»  (До Міжнародного 
дня толерантності) 

Інформаційно-методичний 

матеріал 

0,5 ІІІ кв. КЗ «Запорізька обласна 

бібліотека для дітей 
«Юний читач» ЗОР 

«Вічний у вселюдському пос-
тупі: Краще з досвіду роботи» 

(До 160-річчя від дня народ-
ження І.Я. Франка) 

Збірка сценаріїв 1,59 ІІІ кв. КЗ «Запорізька обласна 
бібліотека для дітей 

«Юний читач» ЗОР 

«Сміливі завжди мають 

щастя» (До 110-річчя від дня 
народження Івана Багряного) 

Інформаційний буклет 0,32 ІІІ кв. КЗ «Запорізька обласна 

бібліотека для дітей 
«Юний читач» ЗОР 

«Відомі ювілейні дати 
Запорізької обл. 2017 року» 

Інформаційний список 1,0 ІІІ кв. КЗ «Запорізька обласна 
бібліотека для дітей 

«Юний читач» ЗОР 

«Пізнаймо Україну разом» (до 
25-ої річниці Незалежності 

України) 

Інформаційний список  0,32 III кв. Полтавська ОБД 
ім. Панаса Мирного 

«Всім серцем любіть Україну 

свою» (До 25-річчя 
Незалежності України) 

Рекомендаційний список 

сценарних матеріалів 
 

1,14 ІІІ кв. Сумська ОБД 

ім. М.О. Островського 

«50 років, або Півстоліття ди-
тинства: до 50-річчя Націона-
льної бібліотеки України для 

дітей» 

Науково-популярне видання 5,0 грудень НБУ для дітей 

«Незбагненна таємниця поло-

тен Пікассо» (До 135-річчя від 

Прес-буклет 0,45 ІV кв. КЗ «Запорізька обласна 

бібліотека для дітей 
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дня народження художника) «Юний читач» ЗОР 

«Яскравий світ Волта Діснея» 
(До 115-річчя від дня народ-
ження американського 

кінорежисера) 

Прес-буклет 0,22 ІV кв. КЗ «Запорізька обласна 
бібліотека для дітей 
«Юний читач» ЗОР 

Провідні бібліотеки Буковини 

для дітей 

Довідник 0,32 ІV кв. Чернівецька ОБД 

«Методичне забезпечення 

бібліотечної діяльності» 

Інформаційний список   0,32 щоквартально ЦДБ ЦБС для дітей 

м. Ізмаїл 
 


