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                                             ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Назва Програми Програма розвитку КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ   «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА   
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ» ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА 
БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ на 2021-2025 

роки. 
 

 

2. Тип програми Програма розвитку 

3. Нормативно-правова база 
Програми 

- Конституція України. 
- Стратегія розвитку бібліотечної справи в 

Україні до 2025 року «Якісні зміни 
бібліотек за для забезпечення сталого 
розвитку України». 

- Закон України в редакції від 16.03.2000 
№1561-111 «Про бібліотеки та 
бібліотечну справу» 

- Закон України «Про культуру» в редакції 
від 24.10.2011 

- Указ Президента України від 20.01.2005 
№ 1497/2005 «Про першочергові 
завдання щодо впровадження новітніх 
інформаційних технологій» 

- Маніфест УБА «Бібліотеки в умовах 
кризи» прийнятий 07.07.2015. 

- Постанова від 06 лютого 2019 р.№72 
«Про затвердження Державних 
соціальних нормативів забезпечення 
населення публічними бібліотеками 
України. 

 

4. Розробки Програми КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПУБЛІЧНА 
БІБЛІОТЕКА  ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ПОКОТИЛІВСЬКА 
СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 

 

5. Мета Програми. Підвищення якості бібліотечного 
обслуговування мешканців громади, залучення 
якомога більшого числа населення до 
користування бібліотекою, що сприятиме росту 
поінформованості, освіченості громадян, їх 
активній участі у житті громади. 

 

 

 

 



                            І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

               Програма розвитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА  

ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ» ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ  ДІТЕЙ на 2021-2025 

роки розроблена з метою збереження та розвитку бібліотеки, як культурно-

просвітницького, інформаційного закладу. Програма дозволяє: запроваджувати 

інноваційні форми  діяльності бібліотеки; здійснювати  заходи по збереженню 

бібліотечних фондів; опановувати нові інформаційні технології, забезпечувати 

доступ читачів до світового інформаційного простору. 

           Нормативно - правову базу, на основі якої розроблено Програму, складають: 

– Конституція України, Закони України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу», Постанова Верховної Ради України «Про деякі невідкладні заходи щодо 

підтримки закладів культури в період економічної кризи», Указ Президента України 

від 22 березня 2000 року № 490/2000 «Про невідкладні заходи щодо розвитку 

бібліотек України», Державної цільової національно-культурної програми створення 

єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека - ХХІ», постанова Кабінету 

Міністрів «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними 

бібліотеками в Україні, «Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 

року» /згідно розпорядження КМУ № 219-р від 23.03.16 року/ та схвалена Президією 

УБА «Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 

України» (до 2025 року).  

 

      

 

 
 

II. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА 
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ  ДІТЕЙ КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ  «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА  ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  вже 75 років обслуговує дітей 

дошкільного та шкільного віку сел. Покотилівка. 

 



Короткі відомості про заклад культури Покотилівська селищна 
бібліотека-філія для дітей 

Бібліотека заснована в 1946 р, як бібліотека для дітей. 

Юридична адреса: 62458 Україна, Харківська обл., Харківський р-н; 

сел.Покотилівка, вул. Незалежності 33, офіційна електронна пошта – 

bibl.pokotilovka@ukr.net 

Загальна площа  приміщень бібліотеки – 60 м 

Книжковий фонд – 12 863 документа. 

Дитяча бібліотека щорічно обслуговує 1125 користувачів, які відвідують приміщення 

бібліотеки за рік понад 8100 разів 

одержують  для опрацювання понад  22864 примірника книжок. 

 Загальна кількість посадочних місць – 16 

 

Покотилівська бібліотека-філія для дітей навчає дітей любити книгу, користуватись 

інформацією, орієнтуватись в інформаційному просторі. Проводить книжкові 

виставки, бібліотечні уроки, семінари, масові заходи із залученням різних фахівців 

та спеціалістів, майстер-класи та творчу бібліо-арт майстерню.  

Бібліотека популяризує свою діяльність. З цією метою проводяться екскурсії для 

вихованців дитячого садка та учнів початкових класів. Також  активно  ведуться 

сторінки бібліотеки в соціальній мережі Facebook та Instagram .  

В зв’язку з пандемією грипу COVID 19 значна частина масової роботи  проводиться 

онлайн – віртуальні виставки, літературні подорожі, фоторепортажі, поетичні 

флешмоби. 

 Для читачів та жителів громади організовуються  флешмоби: до дня вишиванки та 

дня Прапора, конкурси малюнка, літературні огляди, буктрейлери та кінопокази. 

В бібліотеці діє школа молодих мам «Малятко»  та німецький мовний клуб 

«Spracheclub» (за можливості волонтерів). 

Ведеться аналіз читацьких формулярів та читацьких запитів для керівництва 

процесом читання та забезпечення читацьких інтересів. 

 

 

 



ІІ СТАН РЕСУРСНОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  

Площа приміщень бібліотеки становить 60 кв.м. і складається з читальної 

зали – абонементу та книгосховища, яке відведено під зберігання фондів, що 

включають видання з усіх галузей знань. У 2021 році бібліотека отримує 5 назв газет 

і журналів. 

Бібліотека оснащена комп'ютерною та копіювально-розмножувальною 

технікою. Кількість комп'ютерів становить 3 одиниці, копіювально-множильних 

апаратів – 1. Бібліотека має  доступ до мережі Інтернет через проводний та Wi-

Fi зв’язок. 

На теперішній час, бібліотека має індивідуальне опалення та не потребує 

капітального ремонту.  

 

 III. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Програма розвитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА 

ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ» ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА  БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ ДЛЯ 

ДІТЕЙ   розрахована на 2021-2025 роки і визначає стратегію та практичні заходи 

щодо розв’язання основних проблем функціонування та розвитку бібліотеки . 

Соціокультурні перетворення  в нашій громаді   вимагають   оновлення 

діяльності  нашої бібліотеки,  адже саме бібліотека є найбільш доступним закладом 

для всієї  місцевої  громади. І якщо образ бібліотеки не є привабливим, вона не 

буде популярною у населення.  Це означає, що потрібна  модернізація  та  інший 

підхід  до  виконання  існуючих,  а можливо освоєння нових,  більш престижних 

функцій. 

 

 

Метою програми є:   створення сучасної матеріально-технічної бази та 

інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотеки відповідно до міжнародних 

стандартів для надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг і універсального 

доступу до інформації  

 

 



Завданням програми – Покотилівська селищна бібліотека-філія для дітей, 
реалізуючи програму, має: 

- створити  сучасний  яскравий та комфортний  простір дружній до дітей і молоді 

- бути центром самоосвіти та духовного розвитку 

- бути популярним, відкритим  місцем зустрічі, центром громади 

- орієнтуватись на інформаційні потреби користувача 

- надавати різноманітні сучасні бібліотечні послуги 

- надавати оперативну та повну інформацію 

- забезпечувати рівність доступу до інформації 

-зберігати та примножувати  духовні цінності народу України 

-  реалізовувати права особистості на отримання інформації 

- створювати умови для рівноправного, вільного та комфортного доступу до світових  

інформаційних ресурсів   

-сприяти  покращенню добробуту, соціальному захисту, культурному та 

економічному  розвитку особи   

-сприяти морально – етичним пошукам молодої людини у пізнанні навколишнього 

світу та себе 

Важливе значення в діяльності бібліотеки має поліпшення якості 

бібліотечного фонду, його оновлення, зростання інформаційного потенціалу. 

Бібліотечний фонд має знаходитися в динаміці, має завжди залишатись 

актуальним, містити літературу, що постійно запитується користувачами. Основним 

завданням є забезпечення бібліотеки соціально значущими періодичними 

виданнями та ретельно сформованим фондом як вітчизняної, так і зарубіжної 

літератури, відповідно до читацьких запитів. Проблема фонду є пріоритетною в 

бібліотечній галузі. Від його якісного складу, відповідності сучасному розвитку 

суспільства залежить престиж бібліотеки. 

Створення комфортних  умов  для  користувачів,  для користування 

бібліотечним фондом,  сучасне  оформлення  інтер’єру,  забезпечення 

технічними  засобами стає  чи не найважливішою складовою успішної діяльності 

бібліотеки. 

 

 

 

 

 



ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

           Основним джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, передбачені 

для цієї мети. Фінансування Програми може здійснюватись з інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснювати за рахунок коштів 

місцевого бюджету на відповідний рік та інших джерел фінансування не 

заборонених чинним законодавством. 

 

 

 

V. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ 

 

Створюючи комфортні умови для всіх категорій читачів, особливу увагу в 

своїй роботі, бібліотека планує приділяти двом віковим групам: наймолодшим 

читачам та молоді. 

 

1.Програма роботи з наймолодшими читачами 

 

Для того щоб з раннього дитинства прищеплювати любов до книги, в 

бібліотеці створено школу молодих мам «Малятко», яку відвідують молоді батьки 

разом з дітьми. 

 -Фахова допомога в виборі дитячої літератури, розвиваючої літератури 

-Зустрічі з фахівцями: психологом, логопедом, педіатром, тощо. 

-Консультації з раннього розвитку дитини 

-Естетичне виховання: проведення майстер-класів для батьків і дітей 

-Диспути з проблем виховання, обмін досвідом, обговорення дитячої літератури 

-Розвиток зв’язків з громадськими організаціями, залучення громади селища для 

допомоги в виконанні поставлених завдань 

 

2.Молодіжна програма  
 

-Надання оперативної інформаційної підтримки та послуг з питань освіти 

-Допомога у навчанні та самоосвіті молоді 

-Допомога у профорієнтації, у пошуку місця роботи   



-  Залучення партнерів та розвиток  партнерських зв’язків з громадськими 

організаціями 

-Консультативна та практична допомога абітурієнтам 

-Доступність інформації для людей з особливими потребами 

-Створення умов для соціально незахищеної молоді в реалізації їхніх творчих 

проектів 

-Комфортне та безпечне місце для змістовного дозвілля соціально незахищеної 

молоді 

-Майстер класи, творчі зустрічі 

- Виставки та презентації творчих робіт молодих митців та аматорів 

- Проведення не форматних просвітницьких, патріотичних креативних заходів 

(клубні зустрічі, квести, відео конференції, флешмоби, уроки швидкого читання, 

інсталяції, інше)  

- Створення привабливого, цікавого середовища для проведення вільного часу, 

молодіжного спілкування, зручного читання  

- Залучення до участі у голосних  читаннях учнів, театральної молоді, аматорів 

художнього слова, запрошення відомих особистостей. 

 

 

3. Формування, збереження та популяризація бібліотечних фондів. 
Реалізація ідеї безбар’єрного доступу до інформації 

 

-Внесення пропозицій до щорічних  проектів бюджету громади, щодо придбання 

книг та періодичних видань 

- Моніторинг реальних потреб дітей та молоді у  нових надходженнях 

-Ініціативна діяльність щодо поповнення фондів бібліотеки шляхом: 

 - залучення благодійних коштів 

-отримання книг у дарунок 

-Зв’язки з громадою, просування бібліотечних послуг як цінних інвестицій у 

соціальну підтримку молоді. 

-Популяризація послуг бібліотеки 

- Створення передумов для залучення членів громади до співпраці з бібліотекою 

- Вивчення рівня задоволення інформаційних потреб користувачів 

- Використання соціальних мереж для інформування жителів громади про роботу 

бібліотеки. 



 

               VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми дасть змогу: 

-перетворити  бібліотеку в інформаційно- культурний центр селища. 

-покращити якість бібліотечних фондів бібліотеки шляхом закупки нової літератури 

та збільшення кількості назв періодичних видань шляхом оформлення передплати 

щорічно; 

-значно покращити стан бібліотечного обслуговування населення та інформаційної 

роботи бібліотеки; 

- надати безперервний доступ до комп’ютерів та мережі Інтернет для жителів  

  селища, насамперед, мало захищених верств населення; 

- створити новий імідж бібліотеки –сучасним дітям і молоді потрібна модернізована 

високотехнологічна бібліотека для рівноправного, вільного та комфортного доступу 

до інформаційних ресурсів, місце самоосвіти та духовного розвитку, відкрите для 

зустрічей, центр громади та майданчик для нових  ідей і проектів 

 

 


