
Консультація 





   - покращення умов для    

    гідної праці 

-  забезпечення дотримання 

   прав людини у сфері праці    

   та соціального захисту 

-  підвищення кваліфікації                                  

   працюючих 

-  реалізації короткочасних 

   заходів у кризових умовах 

 - надання дієвої адресної 

  соціальної допомоги 





організація 

безкоштовних 

літніх таборів 

інформаційні бесіди 

відкриті лекції безкоштовні 

заняття з 

репетиторами 



                Цілі сталого розвитку  No 8. 
 

  -   діяльність бібліотек в контексті профорієнтації  і           

       профадаптації 

  -   соціальна діяльність бібліотек  

                            Теоретичний аспект 

 -  правові основи працевлаштування 

 -  визначення актуальних професій 

 -  інформування про людей, які мають значні     

    досягнення у своїй професії 

                    Практичний аспект профорієнтації 

 -  тренінги з питань ефективного    

    працевлаштування 

 -  написання резюме та супровідного листа 

 -  знайомство з правилами проходження співбесіди 



 

 

                Заходи, що сприяють подоланню проблем бідності та безробіття: 

 

        –презентація IT-професій «Моя професія – моє майбутнє» 

        –година запитань і відповідей «Безробіття: як врятуватись молодим»  

        – бесіда-діалог з мультимедійними презентаціями 

        «Вибір професії: початок життєвого шляху»  

       –бесіда-інформація «Ринок праці: стан, проблеми, 

          перспективи», «Вибір професії – рівняння з багатьма  

          невідомими», «Професійні наміри і здоров’я»  

       – профорієнтаційний клуб «Профі»  

         (клуб зустрічей з представниками різних професій) 

       – рольова гра «Ким бути, чи Яким бути?»  

       –дні профорієнтації на базі навчальних закладів 

       -- зустрічі з представниками різноманітних професій 



 

Для кращої реалізації Цілей сталого розвитку щодо подолання 

бідності  бібліотечним фахівцям необхідно працювати 

в наступних напрямках: 

 
 

 -  Підтримання заходів уряду та дій спільнот і окремих  людей, спрямованих 

на зменшення бідності, підвищення добробуту та життєстійкості 

 -  Надання малозабезпеченим та соціально неадаптованим  особам доступу 

до безкоштовного Інтернету 

 -  Допомога в засвоєнні знань та вмінь необхідних для працевлаштування: 

швидких і зручних способів пошуку актуальної для користувачів інформації 

в Інтернеті, головних навичок користування комп’ютером, вміння писати 

резюме, супровідний лист до нього, заяви для прийому на роботу 

 -  Поширення інформації про ґранти для розвитку малого  бізнесу, 

можливості працевлаштування та вакантні посади 

 -  Співпраця з центрами зайнятості, центрами запобігання та лікування 

наркотичної залежності для підтримки, відновлення і соціальної участі 

неадаптованих у суспільстві осіб 



 

 

 

  -   Використання колективу, фондів, технологій та площ бібліотеки  

      для співпраці з громадськими  організаціями,навчальними  

      закладами, засобами масової інформації, місцевими органами 

      влади в контексті подолання бідності 

   -  Інформування про безкоштовні курси з підвищення рівня знань  

      для школярів і студентів, онлайн-курси з підготовки доЗНО  

      для абітурієнтів 

   -  Організація та популяризація адресної благодійної допомоги,  

       що сприятиме соціальній активності молоді 

   -  Підтримка орієнтування молоді у світі професій та її адаптації 

      до соціального оточення  та умов  праці з урахуванням  

      специфіки обраної професії 

   -  Навчання малозабезпечених і соціально неадаптованих осіб  

      навичкам  пошуку необхідної  інформації з питань 

      працевлаштування та можливостей отримання допомоги. 





   

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЗДОРОВОГО  СПОСОБУ  ЖИТТЯ  ГРОМАДЯН  ТА ЗНИЖЕННЯ             

НАЦІОНАЛЬНИХ  І ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я:  

                                    БІБЛІОТЕЧНІ  АСПЕКТИ    Ціль №3 

 

 

 

  -   Звернути увагу користувачів на профілактику дорожньо-транспортних пригод 

 -  Забезпечити інформування з питань охорони репродуктивного здоров’я 

 -  Повідомити про кількість випадків смерті та захворювань у результаті впливу  

    небезпечних хімічних речовин 

 -  Розповісти про проблеми забруднення й отруєнняповітря, води і ґрунтів 

 -  Оновити тематику бібліотечних заходів (актуальною для молодих користувачів  

    проблематикою є питання здорового та збалансованого харчування,  

    профілактики комп’ютерної   залежності,  впливу комп’ютера на соціально- 

    психологічне здоров’я особистості,  популяризації спорту та фізичної активності) 

-   Організувати інформаційні заходи про фізичнурухливість, які мотивують юнацтво     

   та  молодь до занять спортом (зокрема, на прикладі життя та досягнень видатних  

    спортсменів, зустрічей з ними, популяризації біографій  людей, які досягли   

    успіхів у спорті, книг про корисні напрямки  активності, приміром, про східні  

    практики  з вдосконалення тіла і духу –  йогу,цигун тощо) 

-  Інформувати юнацтво та молодь про важливість профілактичних медичних 

обстежень, адже запобігти розвитку  хвороб набагато легше, ніж лікуватися 





 

 

 

Сприяння досягненню  Цілі сталого розвитку шляхом  

супроводу освітнього процесу.  Ціль №4 
 

 

-  Надання інформації з питань відбору, опрацювання та пошуку 

   матеріалів для педагогів 

-  Складання рекомендаційних бібліографічних списків  

-  Підтримання контактів з освітніми закладами, 

   заохочення користувачів до отримання освіти 

-  Сприяння самоосвіті, навчання тих, хто навчається  

   або працює всистемі освіти, пошуку необхідної інформації 

-  Виховання інформаційної культури юнацтва та 

   педагогічних працівників 

 



 

 

 

 

Заходи щодо культури читання, спільної  діяльності  

бібліотек та освітянських закладів 

 

-   промоакції «Читаємо і відпочиваємо», «Читають всі –читайте й Ви “ 

 

-   День інформації «Цифрове покоління обирає освіту» 

 

-   інформаційні бюлетені «Освітянські вітрила: методика,теорія, досвід»  

 

-   бібліографічні шпаргалки «Що мені слід знати про безпеку в Інтернеті» 

 

-   інформаційні проспекти «Ні! Ворожій інформації»  

 

–  інформаційний матеріали «На допомогу   абітурієнту»  
 





 

 

Заходи бібліотек , щодо 

 питань ґендерної рівності 

 

 

– виставка-інформація  

    «Жінки в історії  України»  

– усний журнал «Великі жінки України» 

– виставка-перегляд «Ґендер: різні, але рівні»  

– виставка рекомендацій та застережень     

   «Чоловік і жінка: мистецтво паралельного      

    паркування» . 

 







 

  ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ГРОМАДЯН У БІБЛІОТЕКАХ 
 

 

 

 

 

 

 

              Екологічні заходи, 

            спрямовані на  

              популяризацію  

           ідеї гармонії людини з 

                  навколишнім 

                  середовищем,  

             формування  

                  бережливого 

           ставлення до природи.  

                                                                                             
 

-екологічний лекторій 

 «Станьмо природі друзями», 

- година інформації 

«Правила екологічного споживання»                                                                                                      
– еко-зустріч «Здолаємо байдужість до 

екологічного лиха»                                                                                        

-еко-подорож 

 «Давайте почуємо голос природи»                                                                                             
– екологічні студії «Блакитний скарб: 

що потрібно знати проводу?» 

-екологічна мандрівка «Світ, який 

повинен жити»                                                                                                   
– година екологічної мудрості  

«Світ у краплині чистої води»                                                                                                        
– екологічний краєзнавчий круїз 

 «Ми не останні на Землі» 





 

 

-  мультимедійні уроки «Абетка толерантності», 

  «Мистецтво бути  толерантним» 

-  гра-подорож «Європа без кордонів» 

-  година толерантності«Бібліотека – територія толерантності» 

-  лекція-тренінг «Толерантність – ментальна риса свідомості   

   українського народу»  

– відеоподорож «Обертаючи глобус» 

-  інформаційна година 

  «Багато націй є на світі, але ми всі одна сім’я»  

- виставка-міркування «Євросоюз – крок назустріч» 

 - прес-виставка-мандрівка «Європейська панорама»  

– відеокруїз «Столицями Європи» 

 - бібліомандрівка «Що європейці думають про Україну?» 

– бесіда-діалог «Ми – європейці» 

 - правовий коктейль «Хай мир і дружба поєднають всіх» 
 


