
Програма заходів патріотичного виховання в бібліотеці на 2016-2020 рр 

 
№п/п Назва та форма проведення заходу Термін Зміст та мета Відповідальний 

Історико-патріотичне виховання 

1. Тиждень патріотичної книги: виставки, 

перегляди, огляди літератури, презентації 

книг окремих авторів  

 

2016-

2020рр., 

жовтень 

 

Висвітлення української 

військової історії, 

військових подвигів 

українців у різні періоди 

історії, шанобливе 

ставлення до живих і 

полеглих учасників 

минулих воєн, визвольних 

повстань. 

Усі відділи 

бібліотеки 

2. «Час вибрав їх»: цикл заходів на 

вшанування учасників бойових дій 

(вечори-зустрічі поколінь, вечори-спогади) 

2016-

2020рр., 

лютий 

 

3. «Перемоги світлий день»: цикл заходів до 
Дня Перемоги 

2016-
2020рр., 

травень 

 

4.  «Незгасима свіча пам’яті»: цикл заходів 

до Дня скорботи і вшанування пам`яті 

жертв війни в Україні: пізнавальні 

екскурсії, уроки мужності, уроки пам’яті, 

вечори-спомини 

2016-

2020рр., 

червень 

 

5. «Герої не вмирають»: меморіальні 

куточки, інформ-досьє, уроки-реквієми, 

вечори пам’яті Героїв Небесної Сотні 

2016-

2020рр., до 

20 лютого 

6. «Не втихне біль голодомору»: цикл заходів 

до Дня пам'яті жертв Голодомору та 

політичних репресій 

2016-

2020рр., 22 

листопада 

Духовно-моральне виховання 

1. «Рідна мова – краю батьківського пісня»: 

цикл заходів, присвячений Дню рідної 

мови  

2016-

2020рр., 

лютий 

Впродовж 

року 

Заходи спрямовані на 

усвідомлення молоддю 

вищих цінностей, ідеалів і 

орієнтирів, соціально-

значущих процесів і явищ 

реального життя, 

здатність керуватися ними 

як визначальними 

принципами у практичній 

діяльності. Для українців 

особливо важливі 

моральні підвалини. Саме 

вони становлять стрижень 

патріотизму, без цього 

Україні довелося б забути 

про національну гідність. 

Усі відділи 

бібліотеки  

 

2. «З народного джерела»: цикл 

народознавчих та українознавчих заходів 

Впродовж 

року  

3. «Сім’я - основа нації»: цикл книжкових 

виставок, лекцій для молодих подружніх 

пар (у співпраці з Київським міським 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді) 

2016-

2020рр., до 

15 травня 

 

4. «Державність та символіка»: цикл 

книжкових виставок та святкових 

зустрічей до Дня Державного прапора 

України та Дня Незалежності України 

2016-

2020рр. до 

23-24 

серпня 

5. Доповнення розділу електронної 

бібліотеки новими оцифрованими книгами 

з питань духовності та моралі 

2016-

2020рр.  



№п/п Назва та форма проведення заходу Термін Зміст та мета Відповідальний 

Історико-краєзнавче виховання  

1. «Тут коріння, тут витоки»: цикл 

пішохідних та віртуальних краєзнавчих 

екскурсій у партнерстві з київськими 

краєзнавцями та екскурсоводами  

 

2016-
2020рр. 

Заходи націлені на пізнання 
історико-культурних коренів, 
усвідомлення неповторності 
Вітчизни, рідного міста, його 
долі, формування гордості за 
причетність до діянь предків 
і сучасників та історичної 
відповідальності за події в 
суспільстві. 

Усі відділи 

бібліотеки 

2. «Києве мій, оспіваний в віршах», «Люби 

рідне місто всім серцем своїм»: краєзнавчі 

вечори 

 

3. «Мій Київ – мій Всесвіт»: цикл 

книжкових, художніх та фотовиставок 

 

4. Презентація нових видань про Київ 

5.  Участь у міських екологічних акціях 

Військово-патріотичне виховання  

1. «Єдина країна – единая страна»: цикл 

уроків патріотизму, годин інформації, 

інформаційних експрес-переглядів «Гарячі 

новини з окупованих територій»  

2016-
2020рр. 

Заходи, орієнтовані на 

формування у молоді 

високої патріотичної 

свідомості, ідей служіння 

рідній Україні, захисту її 

територіальної цілісності, 

здатності до її збройного 

захисту 

Усі відділи 

бібліотеки 

2. Участь у благодійних  ярмарках для збору 
коштів учасникам АТО 

2016 р 

3. «Захист рідної землі - священний обов'язок»: 
цикл патріотичних та правознавчих виставок 

 6 грудня – 

День ЗСУ 

 

4. «Козацький рід – не згасне повік»: цикл 
історичних та українознавчих екскурсів 

14 жовтня – 
День 
захисника 
України 

 


