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         РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ В ПРОПАГАНДІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

«Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно ввійти в повсякденний побут кожного, хто хоче 
зберегти працездатність, здоров'я, повноцінне й радісне життя.»                             

Гіппократ 
Визначним показником достатку кожної країни є здоров'я  молодого покоління, боротьба за 

здоровий спосіб життя – основа основ і переконання, що наполегливість та професійна майстерність 
відкривають нові обрії всупереч усьому негативному, що намагається вкоренитись у нашому 
суспільстві. 

Головним завданням національної освіти є формування освіченої, фізично здорової та творчої 
особистості. Наукові дослідження доводять, що переважна більшість дітей, молоді й дорослого 
населення в Україні не дотримуються здорового способу життя, що призводить до різноманітних 
захворювань. Враховуючи, що бібліотеки реалізовують цілий ряд важливих напрямків просвітницької 
діяльності, пов’язаних із вирішенням комплексу проблем духовності, зміцненням моральних засад, 
формуванням здорового способу життя, їм відводять важливу роль у пропаганді формування здорової 
особистості. 

Основним засобом просвітництва бібліотеки є книга, періодичні видання. Вона повинна 
допомогти молоді у формуванні культури здоров’я, валеологічної свідомості, уважного, відповідального 
ставлення до здоров’я як найвищої людської цінності та умов реалізації потенційних можливостей. 
Книга також сприятиме виробленню мотиваційних настанов на здоровий спосіб життя як важливу умову 
формування, зміцнення і збереження здоров’я. Важливо вміти з допомогою книги спрямувати 
читача на правильні життєві орієнтири — почуття людської гідності, честі, справедливості. 

Відомо, що основи моралі закладаються в людській свідомості в юні роки. Виховання молоді має 
будуватися не на повторенні загальновідомих істин, а на щирій зацікавленості бібліотекаря, педагога в 
наданні їм дієвої допомоги — корисною порадою, довідковою, довірливою, доброзичливою розмовою. 
Через систему книжкових виставок, індивідуальну роботу, цикли бібліотечних заходів користувачам 
рекомендують книги, статті періодичних видань з проблем формування особистості, стійких моральних 
переконань. Це, наприклад, тематичні виставки «Як запобігти біді»; виставка-роздум, виставка-
попередження «Цікавість ціною життя», «Алкоголізм: як це починається?», «Вже стільки їх упало в ту 
безодню», «На замітку паліям», «Антитіло проти СНІДу», «Боротьба з наркотиками»; година 
спілкування «Десять хороших причин сказати “ні” наркотикам» та інше. 

Вплинути на формування моральної позиції юнаків та дівчат можуть бесіди-роздуми, дискусії, 
що підвищують інтерес до літератури відповідної тематики й сприяють формуванню певного 
ставлення до проблеми. Одним із пріоритетних напрямків  роботи бібліотеки є схилити молодь 
до думки, що їхнє здоров’я залежить від них самих, формувати бажання здобувати знання, уміння та 
навички берегти й зміцнювати здоров’я своє та оточуючих, виробляти стійку потребу в здоровому 
способі життя. 

 Отриманню інформації про негативні наслідки вживання речовин, що викликають психічну та 
фізичну залежність, сприяють: усні журнали «Що ти знаєш про алкоголь, нікотин, наркотики?», 
бесіди-обговорення «Шкідливість нікотину», спрямовані на висвітлення проблем та вживання заходів 
на їх усунення, тематичні виставки відповідної літератури, чи тематичні полиці, серед яких «Земля — 
наш спільний дім», «Екологічні проблеми», «Урок Чорнобиля», «Тютюнопаління або здоров’я — 
обирай сам», «Світ без наркотиків», «СНІД — загроза людству», «Суд над шкідливими звичками» та 
інші.  

Бібліотекарі намагаються активізувати свідомість молоді, зорієнтувати їх у потоці 
отриманої інформації, зробити правильні висновки і засобами книги формувати здорову 
націю. 
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Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність 

 
День науки — професійне свято працівників науки 

України. Відзначається щорічно у третю суботу травня. Мета 
цього свята - вшанування наукових традицій, досягнень уче-
них, якими ми цілком справедливо пишаємося, і на яких пок-
ладаємо великі сподівання. Свято запроваджене в Україні згі-
дно з Указом Президента України «Про День науки» від 14 
лютого 1997 року № 145/97. День науки - свято людей твор-
чої праці, діяльність яких є символом духовної свободи та 
розвитку особистості.  

З нагоди святкування Дня науки колектив бібліотеки 
УДПУ імені Павла Тичини підготував бібліографічний спи-
сок літератури: «Дисертації, що зберігаються у фондах біблі-
отеки УДПУ імені Павла Тичини» та інформаційний бюле-
тень: «Наукові праці вчених УДПУ у фондах бібліотеки». 
Протягом місяця діяли тематичні виставки на теми: 
«Педагогічний досвід та інновації»; «Крок у майбутнє»; 
«Освіта як процес: наука, мистецтво та дослідження»; 
«Видатні фізики». У електронних читальних залах відкрито тестові доступи до міжнародного 
видавництва SpringerLink, до ресурсів від топового світового видавництва наукової літерату-
ри Wiley Online Library, до шести тематичних баз від компанії EBSCO. 

У рамках відзначення Дня науки  29 квітня в читальному залі № 2 був проведений круг-
лий стіл «Мистецтво як наука», у якому взяли участь викладачі та студенти мистецько-
педагогічного факультету, де мова йшла про мистецтво: викладач кафедри музикознавства та 
вокально-хорових дисциплін Наталія Пиж’янова висвітлила тему: «Історіографія заснування 
охматівського сільського хору П. Демуцького», викладач кафедри хореографії та художньої 
культури Ольга Бикова: «Організація дитячого хореографічного фестивалю як одна з форм роз-
витку індивідуальних творчих здібностей майбутнього вчителя хореографії», викладач кафедри 
музикознавства та вокально-хорових дисциплін Ольга Сухецька: «Змінне та незмінне в музиці. 
Музичний логос, його сутність та структура», магістр кафедри образотворчого мистецтва Тетя-
на Горчинська: «До питання формування колористичної культури майбутніх вчителів образот-
ворчого мистецтва», студентка 4-го курсу Ірина Марченко: «Нові виражальні засоби в музиці 
ХХ ст.», студентка 5-го курсу Руслана Ковальчук: «Творчі пошуки та здобутки видатного ба-
летмейстера П. Вірського». Круглий стіл став об’єктом обміну думок, на завершення якого біб-
ліотекар Ольга Прокопчук ознайомила присутніх з літературою, що стосується питання освіти, 
як безперервного процесу мистецтва. 

20 квітня в читальному залі № 3  відбулася зустріч з  викладачами  кафедри фізики і аст-
рономії та методики їх викладання, на якій вони презентували свої нові посібники та підручни-
ки. Студенти мали нагоду не тільки ознайомитись з літературою, а 
й поспілкуватись з авторами, висловити свої побажання та заува-
ження. 

Дуже приємно відзначити нагороду директора бібліотеки 
кандидата філологічних наук, доцента, Тетяну Григоренко подя-
кою Міністерства освіти і науки України від 28 квітня 2015 року 
№ 146 за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну 
діяльність. 

Побажаємо нашим науковцям невичерпної енергії, успіхів у 
всіх починаннях, високих професійних досягнень, натхнення, пра-
гнення  до нових знань, віри в майбутнє! 



З метою залучення молоді до читання, згуртування талантів нашого університету та 
популяризації творчості у процесі формування особистості бібліотека УДПУ імені Павла Тичини 
проводить конкурс «Нові імена в літературі», який сприяє пошуку нових талантів, виявляє 
обдарованих людей, які роблять перші спроби у царині літератури. Конкурс передбачає 
написання творів у різних літературних жанрах і надає можливість всім бажаючим 
продемонструвати свої таланти.  

Дуже приємно, що молоді люди відразу відгукнулись на пропозицію продемонструвати 
свої здібності, адже висловлювати свої почуття та переживання за допомогою поетичного слова 
– великий дар, висока майстерність.  Вірші – це одкровення душі, які приносять радість та 
задоволення, вражають, це ще один спосіб існування й самовираження. Вірші здатні чарувати, 
підбадьорювати, надихати або, навпаки, заспокоювати, зцілювати. 

 Поезія - це одна із тих небагатьох речей, які здатні змінювати світ. Це можливість 
висловити свої почуття і переживання та донести їх до інших. Здається, що поет - це така 
особлива людина, якій відоме щось таке, що невідомо нам. Поезія непідвладна всім. Можливо 
вона непідвладна нікому, а сама вибирає собі душі, які спроможні її повністю збагнути. Завжди 
так було і буде. 

Знайомтесь з нашими конкурсантами: Віталія Прокопчук,  Ірина Приємська,  Лариса 
Сауляк, Ольга Чудак, Тетяна Маснюк, Дарія Рябоконь. Дякуємо їм за щирість, відвертість, 
чуйність, за те, що намагаються зробити навколишній  світ ще кращим. 

Відкривайте нові таланти СТ. 3 



 25 червня народились: 
1886 — Іван Крип'якевич, історик, академік АН УРСР, професор Львівсько-
го університету, директор Інституту суспільних наук АН України. 
1930 — Євген Попович, український перекладач. Переклав твори Г. Беля, Е. 
М. Ремарка, Г. Е. Лессінга, Т. Манна, Е. Т. А. Гофмана, В. Гете, Г. Гейне. 
1931 — Віталій Русанівський, український науковець, філолог, мовознавець 
україніст і славіст, викладач. Автор близько 350 праць із проблем сучасної 
української мови і історії. 
 Події цього дня: 
1783 — Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні 
Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню. 
1946 — СРСР вступив у Міжнародну футбольну федерацію. 
1950 — армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська Війна. 
1991 — Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії. 
1991 — Прийнятий Закон України «Про митну справу в Україні». 
2009 — Помер Майкл Джексон, популярний американський співак. 
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 24 квітня народились: 
1803 — Олександр Духнович, український письменник, культурний діяч, педагог. 
1920 — Дмитро Білоус, український поет, перекладач, літературний критик, громадсь-
кий діяч.  
 Події 24 квітня: 
1648 — Чотири полки реєстрових козаків повстали проти польської влади і перейшли 
на бік гетьмана Богдана Хмельницького. 
1800 — Дата заснування Бібліотеки Конгресу США президентом Джоном Адамсом, 
який виділив 5000 доларів на закупівлю книг. 
1833 — В США запатентована газована вода. 
1900 — Вийшла друком основна книга Зиґмунда Фрейда «Тлумачення снів». 
1949 — У Києві урочисто відкрито літературно-художній музей Тараса Шевченка. 
2005 — Інаугурація папи Бенедикта XVI. 
 21 травня народились: 

1889 — Мирон Зарицький, український математик, професор Львівського дер-
жавного університету, дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. 
1857 — Микола Пильчиков, український вчений-фізик, експериментатор, ви-
нахідник.  
1949 — Любов Поліщук, відома російська актриса. 
 Події 21 травня: 
1831 — у Харкові побачив світ перший в Україні альманах — 
«Украинский альманах». 
1859 — Запущений годинник Біг-Бен в Лондоні 
1892 — у Києві пущений перший в Російській імперії електричний трамвай. 
1904 — У Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціа-
цій (ФІФА). 

1916 — У Великій Британії вперше в світовій практиці введено «літній» час 
1918 — Створено Всеукраїнську раду профспілок. 
1919 — В Україні більшовики націоналізували всі річні та морські корабельні підприємства. 
1921 — В Україні створили комісію з ліквідації неграмотності на чолі з Григорієм Петровським. 


