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25 вересня 2015 року на засіданні Генеральної  Асамблеї ООН 
було визначено комплексну програму, яка містить 17 Цілей сталого 
розвитку (ЦСР) суспільства, що охоплюють різні сфери 
життєдіяльності людей. За ініціативи уряду України та сприяння 
системи ООН в Україні протягом року тривав відкритий та 
інклюзивний процес адаптації ЦСР до вітчизняних умов. Як 
результат – розроблено національну систему ЦСР, яку уряд 
України представив 15 вересня 2017 року в якості національної 
доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна». Доповідь містить 
результати адаптації 17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки 
національного розвитку. 

Бібліотеки сприймаються суспільством як важливий чинник 
сталого розвитку, і саме тому вони належать до провідних закладів 
культури, ефективна діяльність яких допомагає досягненню 
багатьох із зазначених завдань: забезпечення здорового способу 
життя громадян, супровід освіти всіх  рівнів, створення умов для 
гендерної рівності, здійснення екологічної просвіти, подолання 
проблем бідності та безробіття тощо. 

Публічні бібліотеки спроможні брати участь у реалізації 
практично всіх Цілей сталого розвитку. У запропонованих 
методичних рекомендаціях  розглянуто ті Цілі, які, на наш погляд, 
є найбільш перспективними для впровадження у бібліотечній 
діяльності. 
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ЦІЛІ 1, 2. ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УСІХ ЇЇ ФОРМАХ 
ТА УСЮДИ І ДОСЯГНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ, 
ПОЛІПШЕННЯ ХАРЧУВАННЯ І СПРИЯННЯ СТАЛОМУ 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ПОДОЛАННЯ 
ГОЛОДУ 

Незважаючи на те, що надворі 
ХХІ століття, проблема бідності та 
голоду залишається сьогодні актуаль-
ною в цілому світі. Сучасна наука 
відзначає бідність як неможливість 
внаслідок нестачі коштів підтримувати 
спосіб життя, притаманний конкрет-
ному суспільству в конкретний період 
часу. Існують два основних підходи до 
визначення межі бідності. 
Абсолютний, що базується на 
визначенні мінімальних фізіологічних 

потреб людини – у воді, їжі, одягу й житлі. Відносний же підхід, 
навпаки, диференціює бідність щодо загальноприйнятих стандартів 
життя в певному суспільстві в певний час і охоплює не лише основні 
фізіологічні потреби, а й якість товарів народного споживання, 
суспільні ресурси, соціальні стосунки, культуру, безпеку, доступ до 
суспільних послуг, активів, зайнятість і навіть стан довкілля. 

Аналітичні матеріали свідчать 
про те, що поширеність недоїдання 
серед населення знизилася в глобаль-
ному масштабі з 19 до 11 відсотків за 
останні 25 років. Абсолютна кількість 
населення, що страждає від недоїдан-
ня, упродовж 2014–2016 років збіль-
шилася до 815 млн (переважно через 
країни Африки та Азії). Першочергове 
завдання світової спільноти – 
зупинити цей процес.  

Ще в 1979 році на конференції Продовольчої та 
сільськогосподарської організації (FAO) Організації Об’єднаних 
Націй було проголошено заснування Всесвітнього дня продовольства, 
який припадає на 16 жовтня. Головна мета цього свята – 
підвищення рівня поінформованості населення щодо продовольчої 
проблеми, яка існує у світі. Крім того, Всесвітній день 
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продовольства – прекрасна нагода подумати над тим, як вирішити 
проблеми, через які безліч людей у всьому світі голодують. 

У 1992 році своєю резолюцією (A/RES/47/196) Генеральна 
Асамблея ООН оголосила 17 жовтня Міжнародним днем боротьби за 
ліквідацію бідності й закликала всі держави присвячувати цей день 
проведенню та популяризації конкретних заходів, пов’язаних із 
ліквідацією злиднів і бідності. 

Боротьба з бідністю та голодом є складовою частиною 
державного регулювання у сфері соціальної політики України, до 
якої залучено ряд соціальних інститутів, зокрема й сучасну публічну 
бібліотеку. 

Проблеми бідності та голоду взаємопов’язані між собою, тому 
розглядатимемо їх в одному контексті. 

 
Бібліотека допомагає подолати розрив між людьми 
з різним рівнем доходів завдяки створенню центрів 
інформації, організації безкоштовних курсів із 
медіаграмотності, відкритих лекцій, семінарів 

і тренінгів, навчальних курсів, літніх таборів для учнів та молоді, 
реалізації соціальних програм та благодійних акцій, проведенню 
заходів для людей з обмеженими можливостями. 

Бібліотеки інформують громадян про їх права, передбачені 
національним законодавством і міжнародними угодами, тому доціль-
но в них створювати пункти доступу до інформації, організовувати 
дні інформації, консультації зі спеціалістами з фонду соціального 
страхування, державної служби зайнятості, фонду соціального 
захисту інвалідів. Ці заходи можна поєднувати із книжковими та 
ілюстративними виставками, презентаціями на теми: 

• «Ні бідності!»; 

• «Бідність у Європі: для когось – статистика, для когось – 
реальність»; 

• «Подолай бідність вже сьогодні»; 

• «Все у ваших руках»; 

• «Бідність у селі: шляхи виходу»; 

• «В гідне майбутнє – через бібліотеку». 
 
У бібліотеках, обладнаних комп’ютерною технікою, можна 

проводити курси для малозабезпечених громадян, пенсіонерів та 
людей з обмеженими можливостями, навчання, семінари й тренінги 
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з комп’ютерної грамотності, медіаграмотності. Пропонуємо такі 
назви: 

• «Навздогін онукам»; 

• «Бути на рівні з молоддю»; 

• «Університет третього віку»; 

• «50 +»; 

• «Навчатися легко»; 

• «Освоюємо невідоме»; 

• «Не відставай!»; 

• «Вік живи – вік учись». 
 
Із проблемою бідності нерозривно пов’язане питання 

працевлаштування молоді та людей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, тому велику увагу в діяльності бібліотеки 
потрібно звернути на їх профорієнтацію та профадаптацію. 
Пропонуємо перелік заходів, які можна провести в книгозбірні:  

• дні профорієнтації: «Дорога майбутнього», «Твій вибір – твоє 
життя», «Від чого залежить твоє майбутнє?», «Вибір професії і 
ринок праці»; 

• години запитань та відповідей: «Чим допомогти безробітному», 
«Соціальний захист у разі втрати роботи», «Все у твоїх руках», 
«Не зупиняйся»; 

• профорієнтаційні клуби: «Будь професіоналом», «Достойна 
робота в Україні», «Будь кращим!», «Твій розумний вибір».  

Спікерами засідань таких клубів можуть стати викладачі 
профтехучилищ, коледжів та вищих навчальних закладів. 

 
Бібліотеки, працюючи в тісному партнерстві із соціальними 

службами та громадськими організаціями, продовжують бути 
своєрідним майданчиком для внутрішньо переміщених осіб. Для цих 
громадян надзвичайно важливими є увага, підтримка та допомога. 
У книгозбірнях можуть організовуватися благодійні акції «Без дому, 
та з надією у серці», «Рука допомоги біженцям», «Не будь 
байдужим», тематичні виставки «Законодавство про права 
переселенців», «Інформаційна допомога внутрішньо переселеним 
громадянам», тренінги та семінари. 

Подоланню проблеми бідності, поліпшенню харчування 
й досягненню продовольчої безпеки також сприяє знання 
ефективних та екологічно безпечних методів ведення сільського 
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господарства. У бібліотеках можуть організовуватися клуби 
садівників чи пасічників, тренінги та зустрічі з фермерами, 
спеціалістами із ведення сільського господарства.  

Важливим чинником подолання бідності у сільській місцевості 
є розвиток сільського зеленого туризму. Він передбачає розширення 
наявних та започаткування нових туристичних маршрутів 
у сільських територіях, ознайомлення туристів із сільським 
побутом, народними традиціями та промислами. Бібліотеки можуть 
стати організаторами чи співорганізаторами такого виду діяльності, 
а бібліотекарі – проводити екскурсії, займатися історичними 
розвідками. Розвиток сільського зеленого туризму в умовах 
безробіття сільських жителів може певною мірою забезпечити робочі 
місця для них, підвищити рівень їх зайнятості.  

Працівники бібліотек повинні бути у постійному пошуку 
нових форм і методів роботи для подолання бідності, адже тільки 
тоді процвітатиме наша держава, коли громадяни матимуть 
можливість достойно жити, відпочивати і бути щасливими. Бо, як 
свідчать дослідження, щасливі люди виробляють більше, живуть 
довше і є кращими драйверами економічного розвитку. 

 
 
 

  



8 

ЦІЛЬ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЯ ТА СПРИЯННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЮ ДЛЯ ВСІХ 
У БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ 

Цілі сталого розвитку передбача-
ють забезпечення здорового способу 
життя й спрямовують країни до роботи 
над профілактикою захворювань насе-
лення, зменшення передчасної смерт-
ності, забезпечення загального охоп-
лення послугами охорони здоров’я, 
зниження національних та глобальних 
ризиків, пов’язаних зі здоров’ям. 

У теперішній час уся сукупність 
факторів діяльності людини, які нега-
тивно впливають на її здоров’я, вима-

гає іншого підходу щодо розв’язання проблеми формування 
здоров’я. Забруднення навколишнього середовища, аварія на 
Чорнобильській атомній електростанції, погіршення екологічного 
стану довкілля, соціальні проблеми, неякісне харчування, 
недосипання, недостатньо ефективне медичне забезпечення, високий 
рівень механізації та автоматизації виробничих процесів особливо 
негативно позначилась на стані здоров’я населення нашої країни. 
Вирішення проблеми здоров’я людини закладено в самій людині, 
у знанні та розумінні нею низки проблем, а також в умінні 
дотримуватись правил здорового способу життя. 

 
Одним з основних напрямів роботи книгозбірень 
є активна популяризація літератури  про здоровий 
спосіб життя, профілактику шкідливих звичок. 

Форми роботи в бібліотеках можуть бути різноманітними: 
диспути, круглі столи, лекції, дні, тижні, декади здорового способу 
життя, усні журнали, акції, семінари, тематичні вечірки, 
бібліографічні огляди, години спілкування. Поряд із традиційними 
в діяльності книгозбірень матимуть місце інтерактивні, інноваційні, 
емоційно-насичені форми роботи із застосуванням комп’ютерних та 
інформаційних технологій: слайд-бесіди, електронні презентації, 
шок-уроки, сюжетно-рольові ігри, мультимедійні вікторини, слайд-
лекції, слайд-тренінги, відеоуроки. 
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Заходи з популяризації здорового способу життя та висвіт-
лення проблем зі здоров’ям можуть бути приурочені до таких дат: 

• Всесвітнього дня здоров’я (7 квітня); 

• Міжнародного дня боротьби зі  зловживанням наркотиками та їх 
незаконним обігом (26 червня); 

• Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1 грудня); 

• Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням (31 травня); 

• Міжнародного дня відмови від куріння (кожен третій четвер 
листопада). 

 
До Всесвітнього дня здоров’я у бібліотеках можна проводити 

дні чи тижні здорового способу життя, акції, забіги під відкритим 
небом, декади здорового способу життя. Доцільно використовувати 
такі назви: 

• «Я обираю здоров’я»; 

• «Здоров’я – шлях до довголіття»; 

• «Моя здорова сім’я»; 

• «Мама, тато і я – ми здорова сім’я!»; 

• «Здоровий будеш – усе здобудеш»; 

• «Здорове покоління – сильна держава». 
Популяризуючи літературу про здоровий і безпечний спосіб 

життя, бібліотекарі повинні відшукувати нові, неординарні форми 
роботи, у такий спосіб зацікавлюючи різні категорії користувачів. 

Так, для дітей шкільного віку, студентів та підлітків можна 
організовувати: 

• години спілкування «Наш найбільший скарб», «Що я знаю про 
здоров’я?»; 

• мультимедійні вікторини «Що робити, щоб бути здоровим?», 
«Що я знаю про свій організм?», «Спорт – запорука здоров’я»; 

• відеоуроки, шок-уроки «Здоровий будеш – все здобудеш», «Твій 
шлях до здоров’я», «Від чого залежить твоє майбутнє?»; 

• спортивні вікторини, квести, сюжетно-рольові ігри «Як я дбаю 
про своє здоров’я», «Здорове харчування: що це і з чим його 
їдять?», «Підкорювачі здоров’я», «Ігри за здоров’я». 

 
Надзвичайно важливо, щоб питання здорового способу життя 

в бібліотеках передбачало постійні інновації у формах і тематиці 
заходів, можливості практичного застосування інформації. Доцільно 
проводити майстер-класи з різних видів спорту та фізичної 
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активності, години спілкування з лікарями, реабілітологами та 
дієтологами. 

Ще одне гостре питання, про яке обов’язково повинні 
говорити у бібліотеці, стосується Цілі 3. Це – зловживання 
наркотиками, тютюнопаління та алкоголізм. Головна аудиторія 
тут – молоде покоління, адже краще попередити проблему, ніж 
потім шукати шляхи виходу з неї. Заходи можуть бути інформацій-
ного, пізнавального та дискусійного характеру. Наприклад, можна 
провести: 

• інформаційні години «Відверто про небезпечне», «Димні світи: 
що треба знати про куріння», «Небезпечні пристрасті»;  

• уроки моралі «Наркотики: мандрівка в один кінець», «Дорога 
в безодню», «Не струшуй здоров’я в попельничку», «Не руйнуй 
своє майбутнє», «Пити, курити чи жити?»; 

• усні журнали «По ту сторону – темрява», «Ілюзія обману – 
наркотики», «Небезпечна пристрасть», «Шкідливі звички – 
вороги молодості та краси»; 

• тренінги, семінари, диспути «Багато доріг, життя – одне», 
«Є над чим замислитись», «Що таке залежність?», «Сам собі 
ворог», «Якби я знав...»; 

• клуби, круглі столи «Здолаємо проблему разом», «Ти не один», 
«Будь сильний!», «Вибір є завжди!», «Світ без наркотиків», «Як 
оминути спокусу?», «Спиртний вир: розвіюємо міфи». 

Ці форми роботи можна комбінувати, доповнювати їх 
виставками-роздумами, виставками-пересторогами, тематичними 
поличками та мультимедійними презентаціями. Слід якнайширше 
інформувати молодь про всі негативні наслідки вживання речовин, 
що викликають психологічну та фізичну залежність. Метою цих 
заходів мають бути негативне ставлення до наркоманії з боку 
суспільства та формування негативної інтоксикаційної установки 
у підлітків і молоді. 

Аналізуючи Ціль 3 Глобальних цілей ООН, не можна пройти 
повз проблеми захворюваності на ВІЛ/СНІД в Україні, яка є, на 
жаль, актуальною та важливою. Темпи зростання кількості ВІЛ-
інфікованих вражають, адже у світі кожні 12 секунд одна людина 
інфікується, а кожні 16 секунд одна людина помирає… 

Велике значення в профілактиці цих захворювань мають 
спростування міфів і надання достовірної наукової інформації, що 
дозволить запобігти хворобам, виявити їх на ранніх стадіях 
і підвищити рівень тривалості життя населення. «Знати – означає 
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попередити» – саме такої мети повинні дотримуватися 
в книгозбірнях, організовуючи заходи, присвячені проблемам 
ВІЛ/СНІДу в Україні.  

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом бібліотекарі можуть 
проводити уроки-застереження, шок-уроки, інформаційні та 
пізнавальні години, консультації, діалоги, диспути, перегляди 
фільмів, бліц-опитування, «перехрестя думок», огляди-репортажі, 
інформаційні портали, «живі бібліотеки», флешмоби. Пропонуємо 
такі назви: 

• «СНІД – ворог непомітний, але смертельний»;  

• «Чума ХХІ століття»;  

• «СНІД – дорога в один кінець»; 

• «ВІЛ/СНІД: знання та розуміння проблеми»; 

• «СНІД – страшний супутник людства»; 

• «Попереджений – значить захищений»; 

• «СНІД: реальність життя»; 

• «Захисти своє кохання»; 

• «СНІД. Життя з вироком». 
Найбільш повне здійснення діяльності бібліотеки з реалізації 

Цілі 3 Глобальних цілей ООН відбувається за умови координації дій 
зі спорідненими організаціями, а також соціального партнерства із 
представниками владних, правоохоронних органів, органів охорони 
здоров’я, соціальних служб, професійних об’єднань, громадських і 
волонтерських організацій та клінік. І головне – ця робота має бути 
комплексною, зверненою до різних вікових категорій та 
неформальних молодіжних угруповань з урахуванням їх ціннісних 
орієнтацій та психологічних особливостей.  
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ЦІЛЬ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕОХОПНОЇ І СПРАВЕДЛИВОЇ 
ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ ДО НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ 
УСЬОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ВСІХ 

Забезпечення рівного доступу до 
якісної освіти є одним з основних 
кроків до покращення життя людей та 
сталого розвитку. 

 Бібліотеки сприяють реалізації 
цієї Цілі, пропонуючи: 

• спеціальних працівників, які 
опікуються ранньою грамотністю 
та навчанням протягом життя; 

• доступ студентам до інформації та 
результатів досліджень; 

• інклюзивний простір, де вартість не перешкоджає отриманню 
нових знань та навичок. 

Висока якість освіти сьогодні неможлива без високого рівня 
інформаційної культури як учнів, так і педагогів. Сучасна людина, 
яка живе в умовах інформаційного суспільства, повинна не тільки 
вміти читати, розмовляти, а й швидко та вільно орієнтуватися 
в потоці усної та писемної інформації, з якою вона щоденно 
стикається. Оновлюється освіта, вводяться нові програми, технології 
навчання, але головним залишається вміння учнів учитися, вміння 
самостійно знаходити інформацію, оцінювати її, обробляти, 
аналізувати, використовувати та створювати якісно нову. 

Сучасне освітнє середовище передбачає використання нових 
форм та методів роботи із користувачами, зокрема для учнів 
початкової школи – виховання культури читання, учнів середньої 
та старшої школи – формування інформаційної культури, сталого 
прагнення до пошуку інформації. Серед актуальних форм роботи 
бібліотекарів з учнями залишається інформування учнів і педагогів 
щодо нових надходжень до бібліотеки, огляд інтернет-ресурсів, 
надання інформації учасникам навчально-виховного процесу через 
соціальні мережі, проведення бесід, диспутів, діалогів, бібліотечних 
уроків, презентацій книжок, літературних аукціонів, вікторин, 
читацьких конференцій, усних журналів (із врахуванням подій 
календаря знаменних і пам’ятних дат). Значну увагу варто 
приділити інформаційному супроводу виховної роботи в школі, 
зокрема організації книжкових виставок та їх бібліографічним 
оглядам, підготовці інформаційних бюлетенів, експрес-інформацій, 
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буклетів, закладок, рекомендаційних списків літератури з різних 
напрямів виховання: громадянського, превентивного, екологічного, 
здорового способу життя тощо. Пріоритетом у роботі бібліотекаря 
має бути також питання формування академічної доброчесності 
школяра. 

 
Бібліотека, як ніхто інший і ніщо інше, допомагає 
учням навчитися самостійно працювати з книжкою. 
На етапі знайомства дітей з книгозбірнею головним 
завданням бібліотекарів є їх максимальне зацікав-

лення. Використовуючи цікавий простір бібліотеки та потужні 
інформаційні ресурси, тут можна проводити навчальні уроки, 
відкриті уроки, уроки-презентації, уроки-застереження, уроки-
роздуми та багато інших. До того ж ці форми роботи може 
використовувати як педагог, так і бібліотечний працівник. 

Велику роль відіграє книгозбірня у профорієнтаційній роботі 
з молоддю. Засоби та методи профорієнтації, що існують, дають 
загальне уявлення про фах. А проте, кожна професія має свої 
особливості, без знання яких освоєння обраної спеціальності стає 
важким, а то й неможливим. Тому зміст інформації про фах на всіх 
етапах вибору й оволодіння ним має велике значення. Одним із 
найважливіших джерел відомостей є книжки та інші друковані 
видання, зосереджені в бібліотеці. 

Профорієнтаційна робота у книгозбірнях – це система трьох 
основних підсистем:  

• професіональне інформування – отримання інформації про 
професії; 

• професіональна консультативна допомога у виборі професії 
з урахуванням індивідуальних особливостей;  

• професійна адаптація – допомога особистостям у пристосуванні 
до нових умов праці та соціального оточення. 

Заслуговують уваги такі методи бібліотечної роботи 
з профорієнтації, як: 

• анкетування; 

• соціологічні дослідження;  

• тестування (традиційне та комп’ютерне);  

• інтерактивне спілкування (відеомости, скайп-конференції); 

• інформаційні зустрічі з представниками навчальних закладів, 
фахівцями Державної служби зайнятості, успішними людьми; 



14 

• виставкова робота (книжкові виставки, тематичні стелажі, 
куточки профорієнтації); 

• наукові студій, клуби за інтересами. 
 
Ці заходи можна проводити окремо, а можна об’єднувати та 

комбінувати, використовуючи такі назви: 

• «Вибираємо професію разом»; 

• «Професія – гордість моя»;  

• «Людина красива своєю працею»; 

• «Кличу у свою професію»; 

• «Моя улюблена справа»; 

• «Калейдоскоп професій»; 

• «Вибрати професію – вибрати долю»; 

• «Світ професій і моє місце в цьому світі»; 

• «Ярмарок професій»; 

• «Вибір професії: проекція на майбутнє»; 

• «Увага! Нові професії на ринку праці»; 

• «Професії, що мають майбутнє». 
Існує надзвичайно багато інформаційних баз даних – 

профорієнтаційних порталів, де є перелік великої кількості 
професій, зазначено їх переваги та недоліки; крім того, абітурієнт 
може пройти пробне профорієнтаційне тестування, яке допоможе 
йому визначитися з обранням спеціальності. 

Нещодавно Програма розвитку ООН представила портал 
з безкоштовним профорієнтаційним тестом «Моя кар’єра». Проект 
реалізується у партнерстві з Міністерством освіти України. На цьому 
ресурсі молоді українці, віком від 14 до 25 років, мають 
змогу  безкоштовно пройти один із найкращих світових 
профорієнтаційних тестів. Бібліотеки є тим місцем, де підлітки 
можуть ознайомлюватися з профорієнтаційними базами даних. 

Також з огляду на закономірності в розвитку безперервної 
освіти у світі, а саме той факт, що самоосвіта й самонавчання стають 
дедалі популярнішим продуктом на ринку освітніх послуг, 
перспективним видається бачення сучасних книгозбірень як 
своєрідних доменів дистанційного навчання. Розвиток 
інформаційних і комунікаційних технологій вже заклав підґрунтя 
для створення інформаційних мереж, які надають користувачам 
навіть невеликих місцевих публічних бібліотек доступ до всесвітніх 
джерел інформації, тож у суспільстві безперервного навчання – 
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формального або неформального характеру – саме публічні 
бібліотеки можуть стати тими вузлами, що з’єднуватимуть локальну 
систему навчання з глобальними ресурсами інформації та знань. 
Розширюючи освітній простір та реалізуючи модель відкритої освіти 
через посилення інтеграції різноманітних освітніх структур, 
дистанційна освіта сприяє подоланню інформаційної нерівності 
в суспільстві. 

Бібліотеки заохочують людей до навчання впродовж усього 
життя. Так, книгозбірні зараз стають місцем безкоштовного 
коворкінгу – мультимедійного простору, обладнаного всім 
необхідним для проведення тренінгів, семінарів, лекцій, 
презентацій, «мозкових штурмів», де зручно зустрічатися, 
навчатися, обмінюватися думками та ідеями. Тут організовуються 
заходи з неформальної освіти – мовні, комп’ютерні курси, заняття 
з медіаграмотності, підвищення кваліфікації як бібліотечних 
фахівців, так і працівників інших галузей.  

У процесі трансформації бібліотечного простору, його ролей та 
функцій, а також формування нового суспільного іміджу 
книгозбірня поступово стає повноцінним провайдером освітніх 
послуг, котрий володіє всіма необхідними ресурсами для 
формування якісного контенту, що сприяє інтелектуальному 
розвитку членів громади та їх професійному розвитку. 
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ЦІЛЬ 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ, 
РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ УСІХ ЖІНОК ТА 
ДІВЧАТОК 

Гендерна рівність займає цент-
ральне місце у системі прав людини та 
серед цінностей Організації Об’єднаних 
Націй. Одним із фундаментальних 
принципів Статуту ООН, який світові 
лідери прийняли у 1945 році, є «рівні 
права чоловіків та жінок», а також 
захист та просування прав жінок як 
відповідальність кожної держави. 

Україна зобов’язалась до вико-
нання ключових міжнародних зобов’я-
зань щодо забезпечення гендерної 
рівності. Країна затвердила Цілі сталого розвитку (ЦСР), 
приєдналася до Пекінської декларації та Платформи дій (ПДПД), 
прийнятої на четвертій Світовій конференції жінок (1995). 
Підписана у 2014 році Угода про асоціацію між Україною та ЄС 
зобов’язує до гарантування рівних можливостей для жінок та 
чоловіків у сферах працевлаштування, освіти, навчання, економіки, 
у суспільстві та прийнятті рішень. Також гендерна рівність 
закріплена у Конституції України. 

Проте, попри наявну нормативну базу з питань гендерної 
рівності та розширення повноважень жінок, Україна досі стикається 
з викликами, які впливають на забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок. 

 
Одна з причин існування в нашому суспільстві 
проблем нерівності і стереотипів – це відсутність 
інформації. Тож надати громадянам можливість 
отримати такі відомості і є головним завданням 
публічних бібліотек. 

На жаль, кількість документів з гендерних питань у більшості 
книгозбірень незначна, а тому найважливішим помічником має 
стати мережа інтернет, де ці матеріали представлені доволі широко. 
Насамперед, варто звернути увагу на такі ресурси:  

• Музей жіночої та гендерної історії (http://gendermuseum.com/); 

• сайт «Гендер в деталях» (https://genderindetail.org.ua/library/); 

• портал «Всі рівні» (http://www.vsirivni.com.ua/). 
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Бібліотека може і повинна стати місцем, де кожна людина, 
незалежно від статі, віку, соціального статусу, професії та освіти 
зможе взяти участь у різних заходах і отримати базові знання 
з гендерних питань, зокрема інформацію про такі поняття, як права 
людини, дискримінація за статевою ознакою, а також з інших 
питань гендерної проблематики; крім того, центром міжкультурної 
комунікації, у якому всі громадяни матимуть змогу отримати 
інформацію про гендерні трансформації, що відбуваються в Україні, 
про український жіночий рух, діяльність громадських організацій 
гендерного спрямування. Надзвичайно плідною ця діяльність 
бібліотек може стати у співпраці як з органами державної, місцевої 
влади, так і з громадськими організаціями. Особливих підходів 
потребує молодь, адже більшість гендерних проблем бере початок 
у дитячому та юнацькому віці. 

Отож у бібліотеках доцільно проводити обговорення, диспути, 
дискусії, вечори-діалоги, тренінги, семінари, кіноперегляди, 
організовувати жіночі клуби чи інші об’єднання за інтересами, 
доповнюючи їх книжковими  виставками, шок-виставками чи 
презентаціями. 

Пропонуємо деякі назви для заходів: 

• «Чоловік і жінка – рівні, а не різні»; 

• «Чоловіки та жінки: відносини через століття»; 

• «Гендерний паритет у суспільстві»; 

• «Руйнуємо стереотипи»; 

• «Стосунки рівності й поваги»; 

• «Кого оберігає берегиня?»; 

• «Гендер і професія»;  

• «У полоні стереотипів»; 

• «На шляху подолання гендерного насильства та дискримінації»; 

• «Я –жінка! І я маю право!». 
Заходи з гендерної проблематики повинні мати 

просвітницького та інформаційного характеру, спрямоватися на 
подолання стереотипного мислення й дискримінації будь-якої 
статі, розкривати рівні можливості чоловіків і жінок. 
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ЦІЛЬ 6. ЧИСТА ВОДА ТА НАЛЕЖНІ САНІТАРНІ УМОВИ 

Вода є однією з найважливіших 
складових життя людини та всього 
живого на планеті. Наявність достат-
ньої кількості водних ресурсів обумов-
лює стабільний розвиток суспільства, 
при цьому його залежність від водних 
ресурсів не зменшується, а весь час 
зростає, підвищуються вимоги до якос-
ті води. Сьогодні, як ніколи раніше, 
людство усвідомлює обмеженість та 
вразливість водних ресурсів. За вис-
новками експертів ООН, понад 20% 
населення Землі страждає від нестачі води, придатної для пиття та 
зрошування посівів. Здоров’я генофонду будь-якої нації залежить від 
екології, зокрема водних ресурсів як ключового фактору, тож наше 
завдання – зберегти чисту воду для наступних поколінь. 

У 1992 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних 
Націй для привернення уваги до проблем, пов’язаних з водним 
фактором, оголосила 22 березня Всесвітнім днем води. Також 2 
лютого відзначається Всесвітній день водно-болотних угідь, мета 
якого – привернути увагу громадськості та урядів різних країн 
світу до цінності водно-болотних угідь для підтримання 
збалансованого розвитку нашої планети. 

 
У сучасних умовах тотальної інформатизації 
суспільства, коли відбувається штучне відмежування 
людини від природи, украй необхідно зосередити 
увагу педагогів та бібліотекарів на поверненні молоді 

до першоджерел їхнього життя, формувати небайдуже та свідоме 
ставлення до природних багатств і розвивати екологічну свідомість. 
Форми роботи з екологічного  виховання є надзвичайно 
різноманітними та цікавими, їх можна комбінувати й доповнювати. 
Пропонуємо вашій увазі деякі з них: 

• екологічні квести «Вода – еліксир здоров’я», «Цей невідомий 
світ води», «Шукаємо чисту воду в Україні», «Лікувальні 
властивості води»; 

• екогодини, екоподорожі, екозустрічі «Зона уваги: чиста вода», 
«Вартість краплини води», «Вода – мій лікар та помічник», 
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«Кожна краплина – безцінна», «Українському народу – чисту 
й цілющу воду!», «Складаємо оцю оду про цілющу живу воду»; 

• прес-калейдоскопи, прес-діалоги «У боротьбі за чисту воду», 
«Фактор благополуччя», «Як зменшити забруднення водойм?», 
«Майбутнє водних ресурсів: чого чекати завтра?», «Не будь 
осторонь!»; 

• екологічні стежинки, віртуальні подорожі «Водні проблеми мого 
краю», «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета», «В гармонії 
з водою»; 

• поле чудес, літературне лото «Вода у творчості письменників», 
«Водойми мого краю»; 

• екотурніри, конкурси проектів «Водні ресурси мого краю», «Що 
я знаю про воду?», «Чиста вода – здорове життя». 

Організовуючи заходи з екологічного просвітництва, 
бібліотекарі повинні співпрацювати з державними 
природоохоронними структурами, місцевими державними та 
громадськими екологічними організаціями, спеціалістами-
екологами, санітарними лікарями, екологічними центрами для 
школярів, закладами освіти. Тільки завдяки спільній, 
скоординованій діяльності можна досягнути бажаного результату, 
адже вода – найважливіша складова життя людини та всього 
живого на Землі, необхідний ресурс стабільного розвитку 
людства, економіки кожної країни, окремої людини.  
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ЦІЛЬ 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО НЕДОРОГИХ, 
НАДІЙНИХ, СТІЙКИХ І СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ 
ВСІХ 

Енергетика – основа розвитку 
сучасної цивілізації. Важко переоці-
нити, наскільки якіснішим стає життя 
в суспільстві з розвинутою енерге-
тикою. Звільняючи людину від тяжкої 
фізичної праці, енергетична галузь 
економіки сприяє збільшенню надзви-
чайної цінності для людства – свободи 
особистості. 

Але традиційна енергетика, за-
снована на видобувних технологіях, 
досягла того рівня, коли вона стала причиною залежності та майже 
колоніального стану держав, які зайняті видобутком і реалізацією 
сировини. Сьогодні демократичні цивілізовані держави вибрали 
шлях  розвитку своєї економіки на основі розвитку відновлювальної 
енергетики, тобто енергетики, заснованої на використанні 
відновлювальних джерел і ресурсів. Застосування вітрових, 
сонячних, біопаливних, малих гідроелектростанцій поступово 
витісняє в цих країнах старі електростанції з використанням 
вугілля, нафти, газу, збагаченого урану.  І це єдиний спосіб боротьби 
з чи не найважливішою проблемою сьогодення – погіршенням 
екології, зміною клімату, усіма згубними для людей і планети 
загалом наслідками, які випливають звідси. 

 
Бібліотеки повинні активно долучатися до 

інформування населення в напрямі енергозбереження. 
Доцільно проводити ековікторини, уроки бережливого 

споживання, відеомандрівки, презентації, діалоги та години 
спілкування. 

Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку можна 
організувати інформаційні години «Добре світло», «Звідки з’явля-
ється світло?», відеопрезентації «Чиста енергія – чисте життя!», 
«Збережемо енергію – збережемо життя», конкурс дитячих 
малюнків «Ми дбайливі й бережливі». 



21 

Дітей шкільного віку варто залучити до: 

• екобесід, годин цікавих повідомлень «Для чого людям потрібна 
електроенергія?», «Звідки береться тепло, світло, вода?», «Що 
таке енергія вітру та сонця?»; 

• ігрових тренінгів: «Де живе електрика?», «Тепло береже 
здоров’я», «Енергія – це життя»;  

• екологічних квестів, бібліолото та вікторин «Юні 
енергоменеджери», «Як я бережу енергію», «Сонце, вітер та 
вода – це енергія моя». 

Для студентів та широкого кола користувачів цікавими будуть 
заходи інформаційного характеру, які якомога глибше та повніше 
розкривають проблеми сучасної енергетичної ситуації, що склалася в 
Україні, та показують шляхи їх розв’язання завдяки використанню 
відновлювальної енергії. Пропонуємо проводити: 

• години спілкування «Енергозбереження – твоє безпечне май-
бутнє», «Переваги «зеленої» енергетики», «Енергозбереження – 
крок до майбутнього»;  

• круглі столи, конференції та дискусії «Відновлювальна 
енергетика: шанс для зростання зайнятості в Україні», 
«Переваги та недоліки «зеленої» енергетики», «Як перетворити 
вітер у енергію?»; 

• екоаукціони, відкриті екомарафони «Відновлювальна енергія: 
що це і для кого?», «Споживай відповідально». 

Усі запропоновані форми роботи потрібно доповнювати книж-
ковими виставками, виставками-адвайзерами та мультимедійними 
презентаціями. 

Висвітлення сьомої Цілі сталого розвитку допомагає 
громадськості порушити питання спільного усвідомлення проблем 
ощадливого споживання енергії, використання поновлюваних 
джерел енергії та зв’язків між енергоспоживанням і зміною клімату, 
формує енергоефективний світогляд молодого покоління та сприяє 
розумінню необхідності заощадження енергетичних ресурсів країни 
та збереження клімату і життя на Землі. 
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ЦІЛЬ 8. СПРИЯННЯ БЕЗПЕРЕРВНОМУ, ВСЕОХОП-
НОМУ ТА СТАЛОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ, 
ПОВНІЙ І ПРОДУКТИВНІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ГІДНІЙ ПРАЦІ 
ДЛЯ ВСІХ 

Задля досягнення сталого еконо-
мічного зростання в Україні 
Організація Об’єднаних Націй сприяє 
досягненню трьох кінцевих 
результатів, зосереджених на таких 
сферах: удосконалення законодавчого 
поля для сталого розвитку 
підприємств, особливо малих та 
середніх; сприяння зайнятості шляхом 
інтенсифікації інвестицій і рівного 
доступу до підприємництва та 
працевлаштування для жінок і чоло-
віків, зокрема з уразливих груп; удосконалення схем фінансування 
для підтримки розвитку сільського господарства та бізнесу в 
сільській місцевості; сталий та інклюзивний економічний розвиток, 
що враховує екологічні вимоги. 

 
Бібліотека має ресурси, які можуть і мають бути 
використані для розвитку громади. Це колектив, 
фонди, технології, площі та партнери. З досвідом, 
правильною та продуманою стратегією книгозбірня 

може стати сильним партнером, який зробить свій внесок 
в успішність трудових ресурсів. 

Публічні бібліотеки є місцем вільного доступу громадян до 
інформації щодо працевлаштування; тут можуть організовуватися 
зустрічі зі спеціалістами Державної служби зайнятості, 
профорієнтаційні заходи для молоді. Крім того, будь-яка 
з книгозбірень тепер може стати коворкінг-центром для проведення 
тренінгів, семінарів чи круглих столів, адже має той мінімальний 
базис, який необхідний для створення сучасного робочого та 
комунікаційного простору в доволі короткий термін. Так, на базі 
книгозбірні можуть організовуватися курси для бізнесменів-
початківців, тренінги з ефективного ведення сільського господарства 
чи бізнесу, семінари щодо економічного розвитку міста чи селища. 

Сьогодні велика міграційна хвиля, спричинена війною, 
помітно вщухла – необхідно переходити від реалізації виключно 
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гуманітарних проектів до нових, спрямованих на розвиток, 
інтеграцію нових мешканців у соціум, що їх приймає. Одним із 
найважливіших питань для успішної адаптації внутрішньо 
переміщених осіб на новому місці є працевлаштування. Тому 
бібліотечна підтримка постраждалих у конфлікті на Сході України 
повинна зосереджувтися на організації на базі книгозбірень курсів 
комп’ютерної грамотності або вивчення англійської мови, 
регулярному та своєчасному інформуванні переселенців про 
можливості як самостійного пошуку вакансій на ринку праці, так 
і через центри зайнятості, участі в конкурсах та програмах щодо 
отримання грантів на навчання, започаткування власної справи.  
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ЦІЛЬ 9. СТВОРЕННЯ СТІЙКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, 
СПРИЯННЯ ВСЕОХОПНІЙ І СТАЛІЙ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ТА 
ІННОВАЦІЯМ 

Національним завданням України щодо реалізації цієї Цілі 
сталого розвитку є: 

• розширення використання елект-
ротранспорту та відповідної мережі 
інфраструктури; 

• забезпечення доступності до інтер-
нету, особливо в сільській місце-
вості; 

• збільшення кількості молоді яка 
бере участь у наукових 
дослідженнях; 

• підвищення ефективності вироб-
ництва на засадах сталого роз-
витку та розвитку високотехнологічних конкурентних 
виробництв; 

• підвищення рівня зайнятості населення; 

• скорочення частки молоді, яка не працює, не навчається і не 
набуває професійних навичок; 

• забезпечення надійних та безпечних умов праці для всіх 
працівників, зокрема шляхом застосовування інноваційних 
технологій у сфері охорони праці та промислової безпеки тощо. 

 
Бібліотека нині є складовою частиною світової 
інформаційної інфраструктури. Вона безпосередньо 
бере участь у формуванні інформаційного простору, 
є виробником власних інформаційних продуктів 

і надає вільний доступ до світових інформаційних ресурсів. 
У сучасному світі потреби читачів зростають у напрямі освітньої та 
професійної інформації, тому книгозбірням необхідно розвивати 
в користувачів уміння адаптуватися до інноваційних змін 
в інформаційному середовищі, формувати нові інформаційні потреби 
для подальшого інноваційного розвитку суспільства. У глобальному 
середовищі існують глобальні медіасередовища, які надають 
у користування інформаційні ресурси на різних носіях. Саме таким 
середовищем вільного доступу до інформації є бібліотека, де 
відбувається взаємодія традиційних та інноваційних технологій.  
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Отож для забезпечення виконання дев’ятої Цілі сталого 
розвитку книгозбірня має великий інформаційний та просторовий 
потенціал. Тут, поряд із традиційними (книжкові виставки, 
тренінги, семінари, круглі столи),  можуть проводитися й інно-
ваційні заходи: скайп-конференції, мультимедійні презентації та 
екскурси, віртуальні екскурсії та діалоги, обмін досвідом 
з представниками інших країн у реальному часі. 
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ЦІЛЬ 10. СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ ВСЕРЕДИНІ 
КРАЇН І МІЖ НИМИ 

Перехід до інформаційного сус-
пільства зумовлює необхідність розв’я-
зання соціальних питань, пов’язаних 
з проблемами адаптації особистості, 
державних інститутів, нормативно-
правової бази, засобів масової інфор-
мації та суспільства загалом до умов 
інвестиційно-інноваційного етапу 
розвитку суспільства. 

Інформаційна нерівність – це 
соціально-економічний феномен, що 
є наслідком різниці в рівні доходу, 

грамотності, освіти, розвитку певних навичок,  відмінності у сфері 
бізнесу, культури, законодавства. 

У сучасних умовах загальновідомими є дві головні форми 
інформаційної нерівності – зовнішня та внутрішня. Зовнішня 
нерівність пов’язана з обмеженнями, які існують для доступу до 
світового інформаційного простору країн, що розвиваються, 
а внутрішня характеризує нерівність умов для доступу до 
інформаційного ринку різних верств населення всередині цих країн. 

Як основні шляхи подолання інформаційної нерівності 
в сучасному суспільстві потрібно виокремити такі напрями: 

• державне фінансування програм щодо створення якісних 
телекомунікаційних мереж; 

• збільшення кількості місць доступу до інформаційних ресурсів; 

• забезпечення соціально незахищених категорій людей 
безкоштовним та якісним доступом до інформаційних 
технологій; 

• створення загальнодоступних місць навчання комп’ютерної та 
інформаційної грамотності. 

 
У цих умовах провідну роль у подоланні 
інформаційної нерівності можуть відігравати саме 
бібліотеки як потужні центри соціальної комунікації. 
Відсутність комп’ютерної грамотності, зокрема  у гро-

мадян похилого віку, не дає їм змоги скористатися, наприклад, 
державними послугами та сервісами, що надають владні структури в 
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електронному вигляді, або отримати суспільно важливу  інформацію 
чи правову документацію. Нині вміння користуватися комп’ютером 
– нагальна необхідність для повноцінного існування, і саме 
книгозбірня може допомогти у вирішенні цієї проблеми. Пропонуємо 
проводити тренінги, семінари, навчальні курси з комп’ютерної та 
медіаграмотності за темами: «Дожену онука», «Вік живи – вік 
учись», «Ми – сучасні дідусі», «Ми виходимо у світ», «Пенсія: час 
опановувати нові вміння», «Я це зможу» тощо. 

У контексті подолання проблеми інформаційної нерівності 
в суспільстві у бібліотеках повинна проводитися робота 
з користувачами з особливими потребами щодо задоволення їхніх 
інформаційних потреб. За даними Міністерства соціальної політики 
України, на початку 90-х років минулого століття загальна кількість 
осіб з інвалідністю становила близько 3% усього населення країни, 
а сьогодні це близько 6% жителів України (понад 2,5 млн осіб). На 
жаль, статистику продовжують погіршувати військові дії на сході 
країни. Попри невтішну тенденцію зростання в нашій державі 
кількості цієї категорії населення, кількість спеціалізованих 
закладів, що здійснюють адаптаційну роботу, зменшується. Тому 
одним із важливих напрямів роботи книгозбірні області має стати 
бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з особливими 
потребами, забезпечення їм вільного доступу до інформації, 
реалізації їх прав як на загальне обслуговування, так і на окремі 
інформаційні послуги.  

Часто в публічних бібліотеках під час обслуговування 
інвалідів виникає чимало проблем. Насамперед приміщення 
книгозбірні повинно бути облаштоване спеціальними пандусами 
з поруччям для заїзду, широкими дверима, спеціальними ліфтами та 
широкими проходами. До послуг користувачів має бути великий 
вибір різноманітної за формою та змістом надрукованої літератури, 
зокрема великими буквами (видання для слабозорих) і на 
спеціальних носіях: «книги, що говорять», записані на магнітну 
стрічку, компакт-диски у форматі MP3, флешкарти та книжки, 
видані шрифтом Брайля, тактильні рукодільні книжки, тощо. Крім 
того, у бібліотеці повинні бути допоміжні тифлотехнічні засоби та 
адаптивні пристрої, що забезпечують доступ до інформації: 
тифлоплеєри, тифломагнітофони, лупи, брайлівський дисплей. Для 
людей з особливими потребами потрібно створювати спеціальні 
тематичні папки й картотеки, викладки корисної літератури. В 
арсеналі бібліотечного працівника мають бути теки «Спішу на 
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допомогу», «Медичні та реабілітаційні заклади краю», «Служба 
взаємодопомоги». Створення у бібліотеках клубів за інтересами 
дасть змогу людям з особливими потребами знайти однодумців, що 
відіграє надзвичайно велику роль у покращенні їхнього 
психоемоційного стану. Пропонуємо використовувати такі назви: 

• «Ми – сила»; 

• «Ти – унікальний, але не один»; 

• «Полюби себе»;  

• «Діалог»;  

• «Повір у себе». 
Під час засідань клубів можна проводити різноманітні 

майстер-класи, години корисних порад, семінари та зустрічі 
з працівниками соціальних, медичних установ, реабілітаційних 
центрів. 

Подолання інформаційної нерівності в Україні можливе за 
умови плідної співпраці спеціалістів з інформаційних технологій, 
психологів, соціологів, лікарів, педагогів, політиків, філософів та 
інших фахівців. Від того, як і коли широкі верстви населення 
зможуть одержати нові інформаційні можливості, залежить 
динаміка процесу модернізації і, як наслідок, темпи суспільного 
прогресу в державі. 
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ЦІЛЬ 11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ, БЕЗПЕКИ, 
ЖИТТЄСТІЙКОСТІ Й ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МІСТ 
І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

 Важливим засобом розумного та 
стабільного розвитку країни є еколо-
гізація мислення та формування еко-
логічної культури населення. Помітну 
роль у цьому складному процесі віді-
грають бібліотеки, які вважають 
природоохоронний вектор одним із 
основних напрямів своєї діяльності. 

У книгозбірнях можна 
створювати інформаційно-екологічні 
центри, де відбуватимуться прес-
кліпінги, огляди нових надходжень, семінари, практикуми, 
диспути, віртуальні чи екологічні екскурсії, шок-уроки. У кожній 
публічній бібліотеці повинен бути інформаційний куточок про рідне 
місто чи село, доповнений ілюстративними матеріалами. Великої 
популярності нині набирає сільський туризм, осередком якого може 
стати саме книгозбірня. Плануючи роботу з екологічного 
просвітництва про свій край, радимо використовувати такі назви: 

• «Життя у стилі еко»; 

• «Чисте місто  – запорука майбутнього»; 

• «Екотехнології – проекція на майбутнє»; 

• «Екологічна стежинка мого краю»; 

• «Екологія краю: на перехресті думок»; 

• «Бібліотека – центр екологічного просвітництва». 
Для ефективної еколого-просвітницької діяльності  

бібліотекарі мають ініціювати створення програм, проектів, 
спільних планів та заходів з органами місцевого самоврядування та 
влади, навчальними закладами й іншими установами, громадськими 
організаціями тощо. 

 
  



30 

ЦІЛЬ 12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ ДО РАЦІОНАЛЬ-
НИХ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВАННЯ І ВИРОБНИЦТВА 

Відповідальне споживання – 
поняття в економіці, яке характеризує 
раціональне використання природних 
ресурсів для задоволення тільки необ-
хідних потреб. Принципами відпові-
дального споживання, згідно  з тверд-
женням «Вікіпедії», є: 

• зведення до мінімуму накопичення 
природних і будь-яких інших 
ресурсів; 

• зменшення кількості відходів 
завдяки повторному використанню; 

• використання відновлюваних ресурсів; 

• упровадження продуктів з великим життєвим циклом; 

• передача досвіду майбутнім поколінням. 
 

Для реалізації цієї Цілі бібліотеки повинні розро-
бити стійку систему поширення інформації про змен-
шення відходів, підготувати цикл заходів природоохо-
ронного характеру для школярів та студентів.  

Ефективними формами роботи можуть бути: 

• дні, тижні відповідального споживання «Будь відповідальним 
перед собою», «Споживай відповідально», «Раціональне 
споживання – потреба сьогодення»; 

• години корисних повідомлень «Все про відповідальне 
споживання», «Сортуй сміття – врятуй платету», «Яка користь 
від раціонального споживання?», «Не купуй зайвого!», «Скільки 
тобі потрібно для щастя?»; 

• майстер-класи «Без поліетилену: виготовлення пакетів з газет, 
журналів», «Нове життя пластику: виготовлення значків з 
використаної пластикової упаковки», «Розмалюй екоторбинку – 
врятуй тваринку», «Артресайклінг: генерування ідей». 

Важливим аспектом відповідального споживання є 
відповідальне виробництво. У бібліотеках можуть проводитися 
круглі столи, екодискусії, тренінги з підприємцями та бізнесменами, 
працівниками Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів і захисту споживачів. 
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ЦІЛЬ 13. ВЖИТТЯ НЕВІДКЛАДНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО 
БОРОТЬБИ ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ ТА ЙОГО НАСЛІДКАМИ 

Глобальна зміна клімату – одна 
з найгостріших екологічних проблем, 
які стоять перед людством. Згідно із 
прогнозами провідних міжнародних 
наукових центрів з дослідження кліма-
ту, протягом наступного століття тем-
пература підвищиться на 2–5 градусів 
за Цельсієм. Такі темпи глобального 
потепління спричинять серйозні 
кліматичні зміни й різні екосистеми 
опиняться під загрозою зникнення. 
Основною причиною зміни клімату є використання викопного 
палива та неефективне споживання енергії, що виробляється. 
Парникові гази, які виникають через діяльність людини, 
викликають посилення парникового ефекту. Надмірна кількість 
газів, що утворюються внаслідок діяльності ТЕЦ, транспорту, 
сільського господарства, промисловості, а також лісових пожеж, 
утримують сонячне тепло у нижніх шарах атмосфери, не даючи 
йому повертатися до космосу. Сьогодні наша держава належить до 
першої двадцятки країн світу, які найбільше викидають парникових 
газів в атмосферу. Щоби привернути увагу до цієї проблеми, 
Організація Об’єднаних Націй заснувала Всесвітній день захисту 
клімату, який щорічно в усьому світі відзначається 15 травня. 

 
Пропонуємо у бібліотеках проводити екоквести, 

вечори-дискусії й обговорення, круглі столи та 
семінари. Доповнювати такі заходи варто інформацій-

ними поличками, книжковими та віртуальними виставками, 
дайджестами, адже головне завдання бібліотекарів – повідомити 
громадськість про глобальну проблему, яка склалася, та разом 
шукати шляхи виходу з неї. Наприклад, можна використати такі 
назви: 

• «Не стань частиною глобальної катастрофи»; 

• «Зміна клімату: що буде потім?»; 

• «Причини зміни клімату»; 

• «Кліматична криза: хто винен?»; 

• «Парниковий ефект – головна причина зміни клімату»; 
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• «Шляхи вирішення кліматичних змін»; 

• «Зміна клімату: чи ростиме хліб у пеклі?»; 

• «Клімат змінюється, а люди не міняються…»; 

• «Шляхи врегулювання глобальної зміни клімату»; 

• «Хто відповість за глобальне потепління?»; 

• «Зміна клімату: практичні поради для агроадаптації». 
Зміна клімату є найбільш важливою та складною проблемою 

у сфері природокористування й охорони навколишнього середовища, 
і тому потрібно докладати максимум зусиль, щоб глобальне 
потепління не стало причиною непоправної глобальної катастрофи. 
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ЦІЛІ 14–15. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ ОКЕАНІВ, МОРІВ І МОРСЬКИХ РЕСУРСІВ 
В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЗАХИСТ ТА 
ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ СУШІ ТА СПРИЯННЯ ЇХ 
РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННЮ, РАЦІОНАЛЬНЕ 
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ, БОРОТЬБА З ОПУСТЕЛЮВАННЯМ, 
ПРИПИНЕННЯ І ПОВЕРНЕННЯ НАЗАД ПРОЦЕСУ 

ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗУПИНКА ПРОЦЕСУ ВТРАТИ 
БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

Водні та лісові ресурси – стра-
тегічний, життєво важливий природ-
ний ресурс, що має особливе значення. 
Це – національне багатство кожної 
країни, одна з природних основ її 
економічного розвитку. Вони забезпе-
чують усі сфери життя та господарсь-
кої діяльності людини, визначають 
можливості розвитку промисловості 
й сільського господарства, розміщення 
населених пунктів, організації відпо-
чинку та оздоровлення людей. 

Серед різноманітних форм робо-
ти з формування екологічної культури 
населення у бібліотеці важливу роль 
відіграють комплексні заходи з попу-
ляризації екологічних знань. Заходи 
можуть бути приурочені до таких дат: 
14 березня – Міжнародний день дій 

проти гребель; 
21 березня – Міжнародний день лісів; 
22 березня – Всесвітній (міжнарод-

ний) день водних ресур-
сів; 

22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття; 
5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища; 
8 червня – Всесвітній день океанів; 
17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою. 
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До участі в заходах варто залучати не лише студентів 
та викладачів, але й працівників місцевих органів 
управління та громадських організацій. Головне зав-

дання бібліотекарів – показати неоціненну важливість збереження 
та раціонального використання океанів, морів і морських та лісових 
ресурсів в інтересах сталого розвитку.  

Весь комплекс роботи з екологічного виховання має бути 
спрямований на: 

• розвиток  у читачів відповідальності за стан навколишнього 
середовища; 

• виховання розуміння сучасних проблем навколишнього 
середовища й усвідомлення їх актуальності для всього людства, 
своєї країни та рідного краю, особисто для себе; 

• розвиток у дітей потреби в спілкуванні з природою, засвоєння 
норм відповідальної поведінки щодо її збереження; 

• засвоєння читачами народних традицій у взаємовідносинах 
людини з природою; 

• залучення користувачів до природоохоронної діяльності.  
Для дітей та підлітків цікавими будуть інформаційні години, 

екоцікавинки, години цікавих повідомлень, шок-новини, екологічні 
квести: 

• «Море починається з річки...»; 

• «Чи знаєш ти водні ресурси свого краю?»; 

• «Рекреаційні зони мого краю»; 

• «Що там, на глибині?»; 

• «Загадковий світ лісу»; 

• «Чому виникають пустелі?»; 

• «Зберегти біорізноманіття – зберегти життя на Землі»; 

• «Від здоров’я Землі – до здоров’я людей»; 

• «Життя планети у твоїх руках»; 

• «У нас немає запасної планети...». 
Доцільно використовувати нові форми роботи із читачами: 

екологічні вікна, акції, екологічні бібліопрогулянки, екодесанти, 
відеоподорожі, екорозвідки, мультимедійні презентації, екологічні 
лекторії та краєзнавчі круїзи. 

Раціональне використання природних ресурсів, гармонізація вза-
ємин людини і природи, охорона навколишнього середовища – най-
більш актуальні проблеми сьогодення, бо торкаються кожного жителя 
планети, від їхнього вирішення залежить майбутнє всього людства. 
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ЦІЛЬ 16. СПРИЯННЯ ПОБУДОВІ МИРОЛЮБНОГО Й ВІД-
КРИТОГО СУСПІЛЬСТВА В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗ-
ВИТКУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ 
ВСІХ І СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ, ПІДЗВІТНИХ ТА ЗАСНО-
ВАНИХ НА ШИРОКІЙ УЧАСТІ ІНСТИТУЦІЙ НА ВСІХ 
РІВНЯХ 

Відкрите, мирне суспільство – 
це суспільство, яке базується на виз-
нанні того факту, що ніхто не має 
монополії на істину, що різні люди 
мають різні погляди та інтереси і що 
існує потреба в установах, які б захи-
щали права усіх людей і давали б їм 
змогу жити разом у мирі та злагоді.  

 
 
 

Бібліотека – інформаційний, культурний, освітній 
заклад, що має упорядкований фонд документів, 
доступ до інших джерел інформації та головним 
завданням якого є забезпечення інформаційних, 

науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб 
користувачів. 

Стаття 21 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу» твердить, що «громадяни України незалежно від статі, віку, 
національності, освіти, соціального походження, політичних та 
релігійних переконань, місця проживання мають право на 
бібліотечне обслуговування». Саме цією статтею гарантується 
відкритість бібліотечних закладів. Також важливою умовою 
формування мирного та відкритого суспільства  є виховання 
толерантності у громадян, а це подолання гендерних, політичних, 
соціальних та інших стереотипів. Заходи у бібліотеках повинні бути 
доступними для всіх і не ображати нічиїх честі та гідності. Потрібно 
донести користувачам, що їх тут чекають та зрозуміють, незалежно 
від їхніх поглядів, віросповідань та переконань. 

Одним із завдань Цілі сталого розвитку щодо формування 
відкритого суспільства є  забезпечення доступу до правосуддя. 

Бібліотеки мають у своїх фондах потужний арсенал правової 
літератури. Крім того, читачам у користування; можна створювати 
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пункти доступу громадян до офіційної інформації, кутки правового 
захисту, клуби правових знань, інформаційні дайджести для 
соціально-незахищених верств населення. 
У контексті становлення вільного, мирного, відкритого та правового 
суспільства у бібліотеках варто проводити бесіди, діалоги, круглі 
столи, конференції, консультації, години правових знань, семінари, 
тренінги, правові квести та промоакції, використовуючи такі назви: 

• «Держава – це я»;  

• «Знаю свої права»; 

• «Із законом на «ти»; 

• «Маємо право бути різними»; 

• «Громадянином бути зобов’язаний»; 

• «Увага! Зміни в законодавстві!»; 

• «Злочин і покарання»; 

• «Юридичний компас для молоді». 
 Забезпеченню відкритості правової інформації сприяють 

розроблені інформаційні ресурси. У бібліотеках доцільно створювати  
інформаційне досьє міста (села), де можна знайти дані про правоохо-
ронні органи, номери телефонів керівників, адреси місцезнаходжен-
ня, прізвища відповідальних осіб. Це сприяє більшій довірі 
населення до правоохоронних органів, відкритості, співпраці 
з органами влади та місцевого самоврядування. 
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ЦІЛЬ 17. ЗМІЦНЕННЯ ЗАСОБІВ ЗДІЙСНЕННЯ Й АКТИВІ-
ЗАЦІЯ РОБОТИ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Головним завданням бібліотек 
завжди було збирання, зберігання, 
поширення та використання інформа-
ції. Сьогодні вони і як інституції, і як 
простір переживають трансформації, 
пов’язані з викликами часу, саме тому 
повинні перетворювати відомості в цін-
ний національний потенціал, від якого 
може залежати сталий розвиток усього 
українського суспільства.  

Бібліотеки в теперішньому сус-
пільстві перетворюються на потужні 
інформаційні центри, які у своїх функціях далеко відходять від 
простого зберігання та розповсюдження інформації. У своїй діяль-
ності вони повинні шукати надійних партнерів для реалізації як 
своїх функції, так і Цілей сталого розвитку. Однією з прогресивних 
форм взаємодії книгозбірні з різними структурами та користувачами 
є соціальне партнерство, яке дозволяє учасникам позиціонувати свої 
інтереси серед місцевої громади та враховувати інтереси її членів. 
Соціальне партнерство історично ґрунтується на традиційній 
взаємодії бібліотек з іншими установами й закладами для 
проведення спільних заходів.  

Реальними партнерами книгозбірні є відділи та служби 
районної ради та райдержадміністрації – у справах сім’ї, молоді та 
спорту, соціального захисту населення, центру зайнятості, охорони 
здоров’я та ін. Надаючи регулярну інформаційну допомогу цим 
структурам, бібліотеки можуть залучати їх представників до 
проведення різноманітних заходів, спрямованих на правове 
виховання населення, профілактику правопорушень, популяризацію 
здорового способу життя, профорієнтацію молоді. 

Розвиваючи партнерські стосунки та різноманітний спектр 
ресурсів і послуг для задоволення освітніх та інформаційних потреб 
фахівців, бібліотека підтверджує свої пріоритети та на ділі 
демонструє свою цінність для громади. 
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