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На сучасному етапі розвитку суспільства й держави в Україні 

підвищуються вимоги до виховання молодої особистості, здатної діяти за 

мінливих соціальних умов відповідно до загальнолюдських цінностей, уміти 

досягти успіху в реалізації своїх здібностей і можливостей. Особливої 

значущості набуває сьогодні національно-патріотичне виховання користувачів 

бібліотек. Суспільна потреба в особистості нового типу зумовлює необхідність 

пошуку інноваційний форм, методів і шляхів здійснення виховних впливів. 

Тому пріоритетну роль у національно-патріотичному вихованні працівники 

Хорольської ЦБС надають активним формам соціокультурної роботи. 

Проводячи роботу з національно-патріотичного виховання молоді, 

бібліотекарі Хорольщини, насамперед, керуються Концепцією Програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020р.р.  
Національно-патріотичне виховання молоді в бібліотеках району 

здійснюється за декількома напрямами: державний – базується на забезпеченні 

державою системи героїко-патріотичного та патріотичного виховання; 

соціальний – грунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, орієнтований 

на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів, 

виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій 

українського народу; військовий – передбачає вивчення військової історії 

України, переможних битв української армії, основних зразків техніки і 

озброєння Збройних Сил України; правовий – передбачає формування глибоких 

правових знань, прищеплення високої правової культури. 

Плануючи річну роботу, бібліотекарі беруть до уваги календарні дати 

державного, краєзнавчого значення та літературно-мистецької тематики, що 

пов’язані з національно-патріотичним вихованням та будуть охоплені як 

традиційними так і осучасненими бібліотечними заходами. 

 Бібліотечним закладами району було проведено ряд заходів до визначних 

державних дат. 

 Змістовною та цікавою була година слави «Козацька слава, що зрина з 

віків», проведена працівниками Хорольської ЦРБ до Дня захисника України. 

 На захід були запрошені учні старших класів Хорольського ЗНЗ № 1.                                                       

Ведучі розповіли присутнім про 

воїнів-хорольчан: старшого 

лейтенанта 80-ї бригади 

десантних військ Збройних Сил 

України Юлію Калашник-

Венгрин, молодшого сержанта 

зв’язку Віктора Сіструка, які 

брали участь в 

антитерористичній операції на 

Сході України. На заході був 

присутній Володимир Карпенко, 

очільник центру допомоги 

учасникам АТО Хорольського 

району, що служив у 27-й 
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механізованій бригаді біля міста Авдіївка. Гостем свята був Сергій Сисоєв, 

який ніс службу в бойовій  93-й механізованій бригаді,  яку знають як 

Холодноярську, що захищала район Донецького аеропорту. 

 Не могли оминути увагою і трагічну сторінку в літописі району. Вже 

двічі на Хорольську землю приходила велика біда. Весь район прощався із 

славними синами Хорольщини, героями Андрієм Деребченком, який загинув на 

полі бою під Іловайськом та снайпером першого відділення взводу снайперів 

54-ї механізованої бригади Сергієм Сергієнком, який помер від тяжких 

поранень по дорозі до шпиталю після боїв в районі Світлодарзької дуги. 

Місцеві поетеси прочитали  свої вірші, присвячені пам’яті загиблих воїнів. 

Протягом заходу звучали українські пісні в супроводі бандури у виконанні 

учнів школи. До заходу  бібліотекарі підготували виставку світлин «Мужні 

доньки і сини неньки-України». 

До Дня захисника Вітчизни та Дня 

українського козацтва Мусіївською 

бібліотекою-філією, спільно з сільським 

будинком культури був проведений конкурс 

«Козаки-захисники». Він містив елементи 

спортивних змагань, історичний екскурс в 

минуле нашої країни, ерудит-вікторину 

«Козацька кмітливість». На початку заходу 

бібліотекарі ознайомили присутніх з 

літературою, представленою на книжковій 

виставці «Дорогами козацької вольниці».

 Шкільне юнацтво взяло активну 

участь у конкурсних завданнях. 

Найактивніші учасники й читачі бібліотеки 

були відзначені заохочувальними призами. 

 Однією із найстрашніших сторінок історії України були голодні роки 

1932-1933 та 1947 років. Змістовним і повчальним був урок-екскурсія «Хліб і 

голодомор 1932-1933 років в Україні», проведений Покровськобагачанською 

сільською бібліотекою спільно з бібліотекою школи. Бібліотекарі розповіли 

присутнім про голодомор в Україні, його причини та наслідки. Також сільський 

бібліотекар ознайомила дітей з книжковою виставкою «Пам’ятаємо минуле 

заради майбутнього» і провела бібліографічний огляд найяскравіших творів, де 

в художній формі відтворено страшні сторінки голодомору. Потім всі присутні 

вшанували пам’ять безневинно загублених під час голодомору хвилиною 

мовчання. На завершення уроку-екскурсії звучала поезія за даною темою у 

виконанні учнів школи. 

 Краєзнавство є дієвим засобом національно-патріотичного виховання 

юнацтва та молоді. Популяризуючи краєзнавчу й народознавчу літературу, 

бібліотечні заклади району провели етнографічне свято «Свято Різдва в 

українській родині» (Штомпелівська б-ф), фольклорне свято «Пісня Купальська 

від роду й до роду Берегиня традицій нашого народу» (ЦРБ), театралізоване 

свято «Виходьте, дівчата, Весну-красну вітати» (ЦРБ), виставу народознавчого  
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театру «Великодня радість землю обіймає» (ЦРБ), літературно-музичне дійство 

«А в хаті вже кутя і сіно – з Різдвом Христовим, Україно!» (Андріївська б-ф), 

години народознавства «Моя вишиванко, червона калина, ти символ Вітчизни з 

народних віків» (Єньківська б-ф), «Завітали на гостину свята Різдвяні в 

Україну» (Костюківська б-ф). 

Другий рік поспіль у селі Козубівка 

Хорольського району проводиться етно-

фестиваль «Під дідовими липами», в якому 

бере участь Хорольська центральна районна 

бібліотека. Завдяки проекту «Мобільна 

бібліотечна альтанка», що підтримується 

Британською радою в Україні в рамках 

програми Active Citizens Ukraine Хорольська 

центральна районна бібліотека має можливість 

інформувати громаду району про послуги і 

заходи бібліотеки, популяризувати читання 

серед юнацтва і молоді. А так, як метою 

проведення фестивалю є збереження 

національної культурної спадщини України, 

бібліотекою був представлений один із 

розділів мобільної книжкової виставки-

інсталяції «Читай зі смаком», що була 

організована у бібліотеці в рамках проекту 

«Display-кросинг» – «Зі смаком калини». 

Гостям фестивалю презентувалися книги про 

народні звичаї та обряди українців, їх 

вірування і менталітет.  Метою заходу було 

розкриття краси українських вишиванок, 

збагачення знань про значення української 

вишитої сорочки в житті людини. 

Захід проходив на подвір’ї бібліотеки. 

Дівчата були вбрані у вишиті сорочки своїх 

прабабусь. Кожна дівчина розповіла про 

символіку, вишиту на її сорочці. На закінчення 

заходу ведуча запросила заспівати пісню «Два 

кольори».  

Доповненням до години народознавства 

стала тематична поличка «Моя вишиванка – душа України». 

 Усі ми – громадяни України – причетні до творення сучасного 

українського суспільства, яке несе відповідальність перед майбутніми 

поколіннями за продовження глибокої історичної традиції, пов’язаної зі 

стратегією світового історичного поступу. Особливу увагу бібліотечні фахівці 

звертають на популяризацію літератури з історії української державності, 

минулого України, літературу про державні та народні символи українців. Тому 

національно-патріотичне виховання тісно пов’язане з правовим, адже свою 
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Батьківщину потрібно не тільки любити, а й уміти її захистити. І перш за все 

цей захист слід вести в мирному правовому полі. 

У 2018 році з метою підвищення 

правової свідомості українців та 

інформування громадян щодо використання 

та захисту їх прав у повсякденному житті 

бібліотека продовжила роботу в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!». ЦБС та відділ правової 

допомоги з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги уклали угоду про сприяння в наданні  безоплатної правової 

допомоги мешканцям району. Складено графік функціонування дистанційного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги в приміщенні Хорольської 

ЦРБ з використанням skype-звязку. 

 В рамках проекту проводиться інформування громадян, в тому числі і 

молоді, та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав за найбільш 

актуальними напрямами. 

 Працівниками Хорольської ЦРБ спільно з бюро правової допомоги для 

учнів навчального закладу була проведена інтерактивна година права «Мої 

права – моє життя». Протягом зустрічі працівники бібліотеки в доступній формі 

розповіли підліткам про права та свободи наших громадян та особливості 

кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання неповнолітніх за 

порушення закону. Також вони 

звернули увагу підлітків на те, як 

потрібно себе поводити в проблемних 

ситуаціях та у випадках, коли 

виникають непорозуміння з 

правоохоронними органами.  

Під час заходу демонструвалася 

презентація роботи читачки юнацького 

абонементу Хорольської ЦРБ, учениці 

Хорольської гімназії Ліани Горулько, 

що стала переможницею обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

проектів з правового виховання 

«Перехресні стежки прав та обов’язків 

дітей». Організатори години права 

переконані, що почуте послугує 

добрим уроком у дотриманні норм 

моралі та права. 

Працівники Хорольської ЦРБ – 

фахівці, що завжди перебувають в 

творчому пошуку, впроваджують в життя цікаві проекти, доброзичливо 

допомагають молодим користувачам зорієнтуватися в бібліотечному 
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інформаційному просторі, а популяризація національно-патріотичного 

виховання сприяє розвитку творчої особистості, здатної повноцінно 

реалізовуватися у житті. 
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