


Відділ культури національностей та релігій 
Деражнянської РДА 

 

Деражнянська центральна районна бібліотека 
 

 

Обласний огляд - конкурс бібліотек на кращу 

організацію роботи з правової освіти населення 

«Бібліотека і правова освіта: час нових підходів» 

 

Деражнянська центральна районна бібліотека 

 

Деражня  
2013 

 



 

  Становлення в Україні демократичної правової держави потребує суттєвого 

підвищення правосвідомості кожного громадянина, його правової культури, 
активної громадянської позиції. Людина повинна знати, як потрібно діяти в тій 
чи іншій  життєвій ситуації, регулювати поведінку і дії згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

 Прилучення молоді до правової культури збагачує її духовне життя. 

Водночас знання нею своїх прав обов’язків розширює можливості їх реалізації, 
зокрема у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, 
підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиримості до 
негативних явищ.  

  Бібліотека  - найбільш доступна установа в межах району, яка володіє 

певними документально – інформаційними ресурсами з питань права і 
зобов’язана забезпечувати реалізацію права людини на інформацію. Головне її 
завдання в роботі з молоддю та населенням – це надання загальнодоступної 
правової інформації і формування у громади високого рівня правової культури. 

 Колектив працівників Деражнянської районної централізованої  

бібліотечної системи вважає особливо важливим аспектом в роботі бібліотек 
створення кожному відвідувачу відповідних умов для повноцінного та якісного 
оволодіння правовими знаннями та навичками. 
 
 
 



  До послуг користувачів – офіційні, наукові, довідкові, науково – популярні 

видання, художня література. Заслуженим авторитетом користуються такі 
періодичні видання як: «Урядовий кур’єр», «Голос України», «Праця і 
зарплата», «Відомості Верховної Ради України», «Офіційний вісник України», 
«Офіційний вісник Президента України», «Право України», «Право і 
суспільство». 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

       Користувачі центральної районної бібліотеки, а також бібліотек селища 

Лозове, сіл Копачівка, Яблунівка, Мазники мають можливість безкоштовно 
скористатися послугами мережі Інтернет, що дає змогу оперативно вивчити і 
використати правову інформацію для своїх потреб. 
 
 



 

В систематичній картотеці  статей виділено тематичні  рубрики з 

питань держави  і права, що постійно поповнюється новими матеріала 
ми за розділами: 

 
 
 

 Державне регулювання; 
 Конституція України; 
 Закони України; 
 Укази Президента України; 
 Місцеве самоврядування; 
 Судочинство; 
 Система органів юстиції; 
 Юридичні консультації; 
 Та інше 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      З метою розкриття фонду правової та суміжної тематики 

використовується наочні форми популяризації літератури. До послуг 
користувачів тематичні викладки, книжкові виставки: «На допомогу правовій 
освіті», «Закон гарантує, держава забезпечує», «Соціальні ініціативи 
президента України В. Януковича в нашому районі», «Дитинство в Україні: 
права, гарантії, захист», «Фундамент державності і прав людини», «Захист 
прав людини і громадянина», «Механізм забезпечення прав і свобод людини 
та принципи законності». 

     В центральній районній бібліотеці великим попитом у користувачів 

користується книжкова виставка: «Одна єдина в нас Україна».  

    Бібліотекарі системи плідно працюють в різних  

напрямках популяризації літератури з питань права.  
Особливим аспектом цієї роботи є інформаційне  
забезпечення всіх категорій користувачів, зокрема:  
фахівців права, пересічних громадян, учнівської та 
 студентської молоді. 

     Оперативному пошуку необхідної інформації та 

 ефективному обслуговуванню допомагає довідково – 
 бібліографічний апарат.  



       В центрах регіональної інформації, крім папок із розпорядженнями 

органів місцевої влади, збираються інформаційні матеріали про права 
людини в Україні і світі, з роз’яснювальної роботи щодо прав виборців 
напередодні виборів, з пенсійного законодавства, екологічних, культурних та 
гендерних прав жителів, молодіжної політики та інше. На основі 
інформаційних ресурсів складаються рекомендаційні списки літератури з 
питань правового захисту молоді, пам’ятки, адресовані дітям і дорослим.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      В рамках комплексної програми правової освіти населення на базі 

центральної районної бібліотеки вже не перший рік діє 
консультативний пункт податкової інспекції, який створений завдяки 
співпраці з районною податковою інспекцією. Працівник податкової 
інспекції надає безкоштовну консультативну допомогу всім верствам 
населення. Консультації надаються кожного другого четверга місяця з 9 
до 16 годин працівником податкової інспекції Горобець О.М., яка 
закріплена за консультативним пунктом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Для більш адресного обслуговування користувачів бібліотеки 

району пропонують індивідуальну інформацію за окремими темами. 

      Послугами індивідуальної інформації користуються 7 абонентів 

юнацької кафедри відділу обслуговування. Зокрема: Попелінов Денис, 
Мукомела Владислав, Мазур Павло, Коваль Ольга, Худін Андрій, 
Черкаська Світлана, Слугоцький Андрій. 

        З метою розповсюдження знань з питань права для молоді 

випускаються та розповсюджуються пам'ятки: «Вибери здоровий спосіб 
життя», спільно з управлінням юстиції пам'ятка: «Дізнайся про свої 
права і обов'язки», спільно з Деражнянським районним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді буклет: «Що ти знаєш про 
свої права», для молоді з обмеженими можливостями буклет: «Повір у 
себе» та інші. 

   



       Користувачі районної бібліотеки та населення району мають 

безкоштовний доступ до мережі Інтернет. Це дає змогу широким 
верствам населення оперативно вивчати і використовувати правову 
інформацію.  

       Працівники  районної бібліотеки постійно організовують для 

учнівської та студентської молоді тренінги за темами: «Назустріч 
виборам», «Здоровий спосіб життя», «Права людини. Верховенство 
закону», «Запобігання торгівлі людьми», «Гендерна політика»(спільно з 
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районним 
управлінням юстиції, правоохоронними органами) 

 
Тренінг в районній бібліотеці : «Запобігання торгівлв людьми»(0спільно з районним 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) 
2012 рік 



   Працівники Деражнянської бібліотечної системи здійснюють 

соціокультурну діяльність. Найбільш популярними стали: круглі столи, 
диспути, бесіди – застереження, уроки права, декади та тижні права, 
різноманітні конкурси. 

   Проведення масових заходів спрямоване на підвищення правової 

культури населення району. Це огляди веб – ресурсів з питань 
законодавства  і прав людини, година застереження: «Профілактика 
правопорушення неповнолітніх», ця зустріч відбулася з працівниками 
правоохоронних органів Кондратюком Д.А. – старшим 
оперуповноваженим кримінальної міліції у справах дітей, Клінною В.Г. – 
інспектор роботи з населенням та громадським формуванням, круглий 
стіл з працівниками районного управління юстиції: «Закони за якими 
вчимося, працюємо, живемо»: до міжнародного дня захисту дітей, зустріч 
з юристом РДА Новосадюк С.В. : «Конституція незалежної України», 
консультації юриста: «Скільки коштує безкоштовна освіта», година 
інформації: «Правам людини – європейський рівень поваги та захисту». 

        Протягом 2013 року в районній бібліотеці відбулися зустрічі з 

представниками влади з роз'яснення програми «Соціальні ініціативи 
Президента України В. Януковича в нашому районі». На ці зустрічі 
запрошуються громадяни малозабезпечених сімей, проблемних сімей, 
пенсіонери, люди з обмеженими можливостями, спортсменами,  
національними меншинами на Деражнянщині. 



         До всіх заходів в бібліотеці влаштовуються книжкові виставки, 

проводяться огляди літератури, використовується мультимедійна 
апаратура, вільний доступ до мережі Інтернет. 
 
 
 
 

Засідання круглого столу «Покращення соціального 
захисту населення».  

2013 



         В 2011 році в Деражнянській районній бібліотеці для дорослих 

користувачі отримують інформацію через ПДГ (пункт доступу громадян до 
офіційної інформації), де можна знайти відповідь на питання, які цікавлять 
населення.      Користувачі ПДГ мають доступ до  сайтів органів влади завдяки 
безкоштовному Інтернету. В ЦРБ обладнано комп’ютеризовані місця доступу 
громадян до інформації органів влади. Бібліотекарі допомагають користувачам 
у формуванні навиків роботи з мережевими ресурсами державних та місцевих 
органів влади та управління, забезпечують  доступ до сайтів органів місцевого 
самоврядування, законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Кожен 
відвідувач бібліотеки може познайомитися зі змістом потрібного Закону чи 
постанови, одержати інформацію про діяльність державних установ, 
політичних партій, громадських організацій.  Організовано інформаційні 
папки-накопичувачі з порадами для користувачів щодо пошуку офіційної 
інформації в мережі Інтернет, електронні папки-накопичувачі з розсилок ПСП 
ІІ,  скриньки зворотного зв’язку  «Запитай у влади».  Методично-
бібліографічним відділом у квітні проведено вебінар   для бібліотекарів про 
забезпечення доступу до публічної інформації у секретаріаті КМУ «Як подати 
запит на інформацію». Для користувачів  проведено тренінг  «Бібліотека як 
пункт доступу до інформації з урядових порталів».  Організовано  постійно 
діючі виставки «На допомогу правовій освіті», інформаційні стенди  
«Бібліотека: сучасні послуги та корисна інформація».  
   



    Деражнянська районна бібліотека презентує своїм користувачам 

урядовий  веб-сайт «Громадянське суспільство і влада», створений для 
інтерактивного діалогу між Урядом та громадянами в процесі реалізації 
державної політики, зокрема в процесі розробки проектів законів та 
підзаконних актів. Користуючись сайтом, громадяни можуть 
знайомитись з текстами пропонованих законодавчих актів та вносити 
свої пропозиції. 

          При проведенні масових заходів бібліотекарі обов’язково 

інформують користувачів про можливості ПДГ, що сприяє підвищенню 
обізнаності громадян про електронне урядування.  Особливо 
користувачів цікавить інформація про пільги, тарифи, податки, відповіді 
на запити депутатів та інше. 

    Бібліотекою розповсюджено рекламний буклет про  Пункт 

Доступу Громадян до офіційної інформації в ЦРБ серед установ та 
організацій міста. 

   Користувачами ПДГ є усі категорії населення:  найменш захищені 

та найменш спроможні громадяни:  пенсіонери, студенти, люди з 
обмеженими можливостями, безробітні; так і освітяни, підприємці, 
представники неурядових організацій та місцевої влади. 



 

   На електронну адресу бібліотеки регулярно надходять друковані та 

електронні ресурси, видані українським урядом, комітетами Верховної Ради 
України, а також ПСП II та іншими проектами USAID. З цих матеріалів 
формуються тематичні добірки, складаються інформаційні списки надходжень, 
проводяться бібліографічні огляди інформаційних матеріалів, інформуються 
органи місцевого самоврядування, установи та організації району через 
електрону розсилку.  



   В бібліотеці оформлено інформаційні стенди з інформацією, а 

також телефони та адреси по яких можна звернутись в надзвичайних 
ситуаціях. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Вивчення читацьких інтересів з питань права займає чільну місце 

в роботі бібліотеки: проводяться дослідження, анкетування. Зокрема в 
2012 році бібліотекою проведено дослідження: «Бібліотека. Право. 
Читач.», під час якого здійснено опитування користувачів, 
проаналізовано бібліотечний фонд правової тематики. Районна 
бібліотека достатньо забезпечена необхідними документами. 

   Також ведеться спостереження за формуванням і розвитком 

інтересу до правової літератури, на читацьких формулярах робляться 
замітки. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Бібліотекою проводяться Дні, Декади та Місячники правової 

культури, Дні спеціаліста, предметні тижні з правознавства та ін. 
Постійними стали заходи до чергових річниць прийняття Конституції 
України: «Історія Конституція України»; уроки громадянського 
виховання «Конституція незалежної України», конституційні читання, 
правові читання: «Вибори і закон», уроки права та інше. До річниць 
незалежності України в районній бібліотеці влаштовуються книжково – 
ілюстративні виставки: «Україна неповторна, єдина і свята», проведено 
літературно – музичну композицію:  «Україна моя молитва», 
інформаційна година: «Відроджена святиня – знамено України», до 
річниці Всеукраїнського референдуму проведено круглий стіл «20 – та 
річниця Всеукраїнського референдуму» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглий стіл: «20- та річниця Всеукраїнського референдуму» 
2011 рік 



    Районною бібліотекою організовано цікаві і корисні заходи у формі 

активного діалогу, дискусій, вікторин, тренінгів. Під час проведення таких 
заходів акцент робиться на тісний зв'язок наших прав і обов’язків на захист 
основних прав і свобод громадянина. Зокрема на уроці правових знань 
«Профілактика правопорушень», які провела районна бібліотека, поруч з 
теоретичними знаннями, основна увага зверталась на розкриття процесу 
правопорушень та притягнення винних до відповідальності. На захід було 
запрошено працівників правоохоронний органів: Кирилюка Дениса 
Анатолійович, Клінну Ольгу Григорівну.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Чільне місце у правовиховній діяльності належить художній літературі. 

В практику роботи бібліотеки входить обговорення художніх творів. Для 
молоді проведено дискусію: «Кращий детектив року». Організовуються 
правові вікторини та презентація улюблених детективних та пригодницьких 
творів. 

   Районна бібліотека тісно співпрацює з місцевими органами влади для 

поширення інформації про місцеву демократію і сприяння ідеї 
демократичної участі на місцевому рівні. Бібліотекою був проведений 
круглий стіл: «Європейський тиждень місцевої демократії. Місцева 
демократія – основа сучасної держави» . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Залучення читачів до здорового способу життя – один з найважливіших 

напрямків роботи бібліотеки. Велика увага в цій роботі приділяється 
інформаційній підтримці фахівців, що працюють з молоддю – медикам, 
педагогам, співробітникам правоохоронних органів і соціальних служб. 
Фахівці отримують в бібліотеці спектр інформаційних послуг: довідково – 
бібліографічний апарат, довідково – правова література, періодичні видання, 
папки газетно  -  журнальних вирізок, електронні повнотекстові бази даних, 
ресурси Інтернет, тематичні картотеки, що містять статті з періодичних 
видань. Ці ресурси широко використовуються фахівцями в роботі з важкими 
підлітками та з метою профілактики бездоглядності і правопорушень серед 
неповнолітніх.   
 
 
 
 
 



   Працівники районної бібліотеки у постійному пошуку нових форм і 

методів роботи на допомогу правовій освіті підростаючого покоління. 
Створюючи і розвиваючи єдиний інформаційний простір для навчання і 
отримання практичних навиків цивільно – правової освіти і виховання 
молоді, вони насправді будуть сприяти підвищенню рівня правової і 
правозахисної культури та виробленню активної громадянської позиції.  

       В 2012 році при Деражнянській центральній районній бібліотеці діє 

школа правових знань «Людина у світі законів».  Бібліотекаря 
здійснюють інформаційне забезпечення кожного заняття. До навчання 
залучається молодь району, яка в майбутньому обирає професію юриста. 

  Районна бібліотека  та бібліотеки – філії активно використовують в 

своїй роботі засоби масової інформації, районну студію телебачення, а 
також усі заходи висвітлюються на сайті та фейсбуці районної бібліотеки. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Людина  у світі законів 

Школа правових знань 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деражня  
2013 



    Для популяризації правової освіти, літератури з питань права, 

законодавства України, формуванню юридично – правових знань – при 
бібліотеці працює школа правових знань: «Людина у світі законів». 
Заняття школи проводяться другого четверга кожного місяця. Бібліотека 
співпрацює з районним управлінням юстиції,  спеціалістами соціальних 
служб у справах сімї, дітей та молоді, районною лікарнею, 
правоохоронними органами, юристами.   

          Для категорії користувачів з обмеженими фізичними 

можливостями створено тематичну папку із списками та матеріалами 
законодавчих документів: «Повір у себе». У бібліотеці створено куточок 
«На допомогу правовій освіті» де користувачі можуть ознайомитись з 
друкованою продукцією (буклети, рекламні проспекти, методичні 
матеріали,  інформаційні дайджести  та інше). 

           Деражнянська районна бібліотека для дорослих виконує 

просвітницьку функцію серед молоді. З  цією метою інформує 
користувачів про закони, права, обов’язки, основи правової культури.       

 
 



 
 

      У молоді виникають питання з якими не можливо звернутися до 

батьків, вчителів, друзів – відповідь на які можна отримати від 
кваліфікованих спеціалістів: правоохоронців, лікарів, психологів.  

      Для цього потрібно  написати своє запитання (анонімно) і 

опустити в «скриньку довіри». Відповіді на які можна отримати на 
заняттях школи правових знань другого четверга кожного місяця.  
 
 



 
 

 

      По закінченню школи правових знань, на підсумковому 

занятті, слухачам вручається атестат. 
 
 
 

 

Атестат 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Закінчив (ла) в  2013  році школу правових знань 

«Людина у світі законів» при Деражнянській 

центральній бібліотеці для дорослих. 

 

Директор Деражнянської ЦБС                Ю. Стецюк 

 



План  роботи  школи  правових  знань 
«Людина у світі законів» 

2013 рік 
 
 

 
 

№п
/п 

Зміст роботи Хто 
провів  

Дата  

Січень 

 
 
1 
 

Година спілкування «Конституція 
України – новий етап розвитку 
вітчизняної державності і права». 
(книжкова виставка «Конституція 
України у твоєму житті», Інтернет  
ресурс…). 

Бібліотека, 
Районне 
управління 
юстиції 
 

 
 

11.01.2013 

Лютий 

 
2 

Правознавча мандрівка «Країною 
закону, права, моралі», (книжкова 
виставка «Право та обов’язок 
нероздільні», Інтернет  ресурс… ).  
 

Бібліотека, 
юридичний 
відділ, центр 
сім’ї, дітей та 
молоді 
 

 
8.02.2013 

 



 
 

Березень  

 
3 

Круглий стіл: «Правові аспекти державної 
молодіжної політики». 

Бібліотека, 
юрист, центр 
сім’ї, дітей та 
молоді 

 
7.03.2013 

Квітень  

 
4 

Година – застереження: «За здоровий спосіб 
життя». 

Бібліотека, 
лікарі, 
нарколог, 
дерматовенеро
лог, гінеколог 

  
5.04.2013 

Травень  

 
5 

Суспільно – політичний ринг: «Як не стати 
жертвою злочину», («Скринька довіри», 
Інтернет ресурс). 

Бібліотека, 
психолог, центр 
сім’ї, дітей та 
молоді 

 
13.05.2013 

Вересень 

 
6 

Діалог роздум: «попередження насильства в 
сім’ї». («Скринька довіри»), Інтернет ресурс, 
перегляд фільму). 

Бібліотека, 
психолог, центр 
сім’ї, дітей та 
молоді 

 
13.09.2013 



Жовтень 

 
 

7 

Година спілкування: «Молодіжна 
злочинність та шляхи її подолання». 

Бібліотека, 
старший 
оперуповноважен
ий кримінальної 
міліції у справах 
дітей Кондратюк 
Д.А. 

 
 

11.10.2013 

Листопад 

 
 

8 

Година довіри: «Не зруйнуй свою долю» Бібліотека, 
психолог, центр 
сім’ї, дітей та 
молоді Березюк 
Г.І., лікар – 
інфекціоніст 
Залуцька  В. 

 
 

13.12.2013 

Грудень 

 
9 

Підсумкове заняття: «Ти особистість – ти 
громадянин», (книжкова виставка, 
вручення атестатів правової школи). 

Бібліотека, центр 
сім’ї, дітей та 
молоді, відділ 
внутрішньої 
політики 

 
 

13.12.2013 



 

Список членів школи правових знань 
«Людина у світі законів» 

1. Бліндер Ірина Олександрівна 

2. Бульба Олег Васильович 

3. Буга Руслан Олегович 

4. Бондар Юлія Олександрівна 

5. Вінтоняк Іллона Василівна 

6. Гордєєв Олег Олександрович 

7. Дитинник Алла Іванівна 

8. Заворотній Віталій Володимирович 

9.       Іванова Наталя Романівна 

10.     Карелов Артем Сергійович 

11.      Карук Ілля Володимирович 



 

12.  Колька Марія Володимирівна 

13.  Левицька Юлія Сергіївна 

14.  Мороз Микола Юрійович 

15.  Мукомела Владислав Миколайович 

16.  Олійник Олег Андрійович 

17.  Попелінов Денис Дмитрович 

18.  Полюк Алла Сергіївна 

19.  Солом’яна Оксана Юріївна 

20.      Самійло Олександр Олександрович 

21 . Фурман Оксана Вікторівна 

22  Худін Андрій Олегович 



 

Огляд конкурс: «Бібліотека і правова освіта: час нових 
підходів» бібліотек Деражнянської ЦБС. 

 

   Бібліотеки Деражнянського району  формують правову культуру, яку 

становлять: свідоме ставлення громадян до своїх прав і обов'язків, глибока 
повага до законів і правил  людського співіснування, готовність 
дотримуватись закріплених в них вимог, що виражають волю та інтереси 
народу, активна участь в управлінні державними справами.  

   З цією метою  сільськими бібліотеками   зосереджена  увага на 

популяризації основних статей Конституції України, правових законів, їх 
тлумачень та коментарів до них . 

      Сільськими бібліотеками Деражнянського району проводяться масові 

заходи: день правових знань "Конституція  України − закон прямої 
дії"(Шпичинецька сільська бібліотека),  "Конституція України − виявлення 
національної ідеології державотворення"(Мазниквська сільська бібліотека), 
проблемні бесіди: "Правова держава, що попереду" (Вовковинецька міська 
бібліотека), "Забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Як це 
здійснюється" (Лозівська міська бібліотека), бесіда до дня Конституції 
«Конституція символ незалежності держави» (Копачівська сільська 
бібліотека). 

 



 

 

    В рамках відзначення Всеукраїнського тижня права   практикуються  

зустрічі з керівниками установ та організацій, круглі столи, юридичні всеобучі, 
громадські обговорення, презентації тематичних виставок: "Ресурси бібліотеки в 
боротьбі з корупцією" (Деражнянська міська бібліотека), "Юридичні 
консультації засобами Інтернет" (Мазниківська сільська бібліотека) , урок – 
діалог «Діти в правовій державі»  (Копачівська сільська бібліотека)  та інші.  

   Приверненню уваги читачів до книг правової тематики   сприяють  

книжкові виставки: "Держава. Право. Закон" (Коричинецька сільська 
бібліотека), "Вивчайте і поважайте закони України"  (Майдан-Чернелівецька 
сільська бібліотека), "Азбука громадянина" (Богдановецька сільська бібліотека), 
"Нове в законодавстві України» (Галузинецька сільська бібліотека). 

         Особливу увагу слід звернути на правову освіту молоді, підлітків.  

Заслуговує на увагу в роботі з цими категоріями користувачів знайомство їх з 
азами правової культури через виховні години. До роботи з цими категоріями 
користувачів слід залучати лікарів, наркологів, гінекологів, венерологів. Поряд з 
правовою освітою  проводиться  робота з популяризації здорового способу 
життя. Практикуються такі  форми роботи , як: міні-дискусії, години 
застережень, вечори запитань і відповідей, виставки-роздуми.  
          



 

 

   Теми їх можуть бути різноманітні: "Наркоманія - дорога в безодню" 

(Мазниківська сільська бібліотека), " ВІЛ/СНІД – загроза життю людини» 
(Шпичинецька сільська бібліотека), «Шкідливі звички – шлях у безодню» 
(Нижнянська сільська бібліотека), «Наркоманія – соціальне зло» 
(Вовковинецька міська бібліотека) ,  бесіда з лікарем «Захисти себе» 
(Копачівська сільська бібліотека)та інші. 

         Ефективною формою  бібліотек району є: уроки права, уроки моралі, 

конкурси правознавців за  участю представників правоохоронних органів 
"Я і закон", "Тривога юної  пори"; юридичні тренінги "Правова освіта точна 
і не допускає помилок", "Знання права заслуговує найбільшу повагу".  
До роботи з питань права   залучиться юристи, які   систематично надають 
консультації , дільничні інспектори, працівники соціальних служб.  

       В Деражнянській міській бібліотеці   завдяки співпраці з міською 

радою, а саме юристом Деражнянської міської ради Кухарем Ігорем 
Дмитровичем та секретарем міської ради Олещук Іриною,  систематично  
надається  консультативна  допомога    населенню. 
 



 

   

   Для підлітків  постійно організовуються  правові ринги:  "Неповнолітні: 

взаємозв'язок прав та відповідальності" (Гатнянська сільська бібліотека),   
«Правопорушення − хибна стежка» (Новосілецька сільська бібліотека), бесіди 
з працівниками  правоохоронних органів: «Знаємо та реалізуємо свої права» 
(Богдановецька сільська бібліотека), «Поважаємо права та закони» 
(Нижнянська сільська бібліотека) та інші. Значна увага  приділяється  
проблемі батьків і дітей, сімейному вихованню. Це і тематичні перегляди 
"Нове у сімейному законодавстві", "Дні сім'ї", "Не "Я", а тільки "Ми", які 
сприяють  родинному правовому вихованню. 

    В Копачівській сільській бібліотеці  завдяки технологіям веб 2,0 цікаво 

та змістовно пройшла подорож «Віртуальний світ права для тебе» під час 
цього заходу діти , користувачі в мережі Інтернет знаходили законодавчі акти, 
які захищають їхні права, переглянули Кодекс законів про працю з 
коментарями до нього та Конвенцію про права дитини, дізналися на яких 
сайтах можна знайти інформацію по праву та отримати відповідь на 
запитання, які їх цікавлять. 



   З метою поглиблення знань користувачів про права людини, 

обізнаність  з законодавчими актами України сприяло до створення у  
Копачівській сільській бібліотеці клубу за інтересами «Правознавець». 
 

  В бібліотеках району  організовуються  тематичні  картотеки,   за 

розділами  актуальних рубрик, а саме: "Адресна допомога", "Заробітна 
плата«, "Аліменти", "Безробіття", "Відрядження", "Відпустки", 
"Малозабезпечені сім'ї", "Оздоровлення та відпочинок дітей", "Пільги", 
"Пенсійна реформа",  , "Приватизація майна" тощо. Такі картотеки 
користуються великим попитом у користувачів. 

      В кожній сільській бібліотеці організовані куточки регіональної 

інформації «Бібліотека і влада», де висвітлено найновіші матеріали 
місцевих органів влади». 
 

  В трьох сільських та одній міській бібліотеках (сіл: Копачівка, 

Мазники, Яблунівка, смт.Лозове)  діють пункти доступу громадян до 
офіційної інформації.  Користувачі цих бібліотек мають можливість 
безкоштовно скористатися вільним доступом до офіційної інформації та 
отримати відповіді і консультації на свої запити. 
  

 
 



Рекомендаційні списки на допомогу правовій освіті. 
Права людини в Україні. 

 
        Карпачова. Н.І. Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у 
галузі прав і свобод людини: спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини з нагоди 60-річчя Загальної декларації прав 
людини / Н.І. Карпачова. – К.: «Право України» № 1, 2009 
 
        Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. / 
А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 336 с. – Бібліогр.: 
с.325 – 329.  
 
67.9(4УКР)300 
       Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування 
в Україні: офіційне вид. – К., 2006. – 176 с.   
 
 67.9(;УКР)300                                      
      Литвак О.М. Держава і злочинність: монографія. – К.: Атіка, 2004. – 304 с. 
 

 



 

  
67.9(4УКР)300 я73 
            Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах 
суспільних змін: навч. Посіб. /О.В.Філонов, В.М,.Субботін, В.В.Пашутін, 
І.Я.Тодоров. – К.: Знання, 2006. – 215 с. 
 
67.405(4УКР)  
          Право людини на соціальний захист в Україні/ Н.Б. Болотіна. – К.: 
Знання, 2010. – 107 с. – (Бібліотечка товариства «Знаня». Серія 
«Юридична»; 2010, № 2-3)       
 
67.91 
          Права людини: основні міжнародно-правові документи: зб. док. / 
Упоряд. Ю.А. Качуренко. – К.: Наук. Думка, 1989. – 248 с.   
 
67.91   
Права человека: сборник универсальных и региональных международных 
документов / Сост. Л.Н. Шестаков. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 205 с. 



 

 
74.263.8 
       Права людини: методичні рекомендації для вчителів 
загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв / Т. Бжезовська, А. Булда, Л. 
Заблоцька та ін.; Під ред.. Л. Грузінової, Л. Заблоцької, І. Усенка, Г. 
Цвікальської. – Укр. Правн. Фундація. Вид-во «Право», 1998. – 160 с. 
 
Правова держава: щорічник наукових праць / Інститут держави і права 
ім. В.М.Корецького НАН України. – Вип. дев’ятий. – К.: Ін Юре, 1998. – 
477 с. 
 
74.26 Я2 
      Раденко Т.В. Основи правознавства: практичний довідник.2-е вид: 
доп. Та перероб / Т.В. Раденко, В.Б. Раденко. – Харків: ФОП Співак В.Л., 
2009. – 288 с.  
 
Ткачук А. Роль правосвідомості та правової культури у формуванні 
правової держави / А. Ткачук // Право України. – 2012. - №1-2. – С. 421-
425 
 

 



      Правова держава: щорічник наукових праць / Інститут держави і права ім. 
В.М.Корецького НАН України. – Вип. дев’ятий. – К.: Ін Юре, 1998. – 477 с. 
 
74.26 Я2 
       Раденко Т.В. Основи правознавства: практичний довідник.2-е вид: доп. Та 
перероб / Т.В. Раденко, В.Б. Раденко. – Харків: ФОП Співак В.Л., 2009. – 288 
с.  
 
      Ткачук А. Роль правосвідомості та правової культури у формуванні 
правової держави / А. Ткачук // Право України. – 2012. - №1-2. – С. 421-425. 
 
Пропонуємо Вашій увазі інформацію від колег з проекту USAID «Доступ до 
правосуддя та правової обізнаності в Україні «Правова країна» про 
розміщену на веб-сайті Проекту інтерактивну карту, що охоплює всі 
регіони України, з провайдерами юридичних послуг (до складу яких входять 
НУО та студентські юридичні клініки), які надають якісні безкоштовні 
юридичні послуги з трьох областей права: охорона здоров’я (з акцентом як 
на пацієнтів так і на медичних працівників), права власності (земельні та 
житлові права), а також зайнятість. 
Детальну інформацію про Проект «Правова країна» та його діяльність 
дивіться на сайті http://pravovakrayina.org.ua/ 
 



 

Попередження злочинності серед 
неповнолітніх 

 
     Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання: 
навч. посіб. / за ред.. С.Яковенка. − К.: Вид-во Паливода А.В., 2006. – 260 
с. 
 
     Інновації в роботі з ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до 
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі: Методичні матеріали / за 
заг. ред. В. Лютого. – К.: СССМ, 2005. – 104 с. 
 
     Ірхін Ю. Сучасні стратегії запобігання злочинності неповнолітніх: 
посібник для тренерів / Ю. Ірхін, О. Левенець, Л. Мороз, за ред.. С. 
Яковенка. − К.: Вид-во Паливода А.В., 2006. − 120 с. 
 
     Оржеховська В., Виноградова-Бондаренко В. Дитяча бездоглядність та 
безпритульність: історія, проблеми, пошуки: Навчальний посібник. – К., 
2004. – 78 с. 
 
     Охрімчук Р. Як учити орієнтуватись у житті? : Попередження 
протиправної поведінки учнів // Шкільний світ. − 2003. − № 43. − С. 1-8. 



 

  
      Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений. 
Учебное пособие / Н. Печников. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 
2006. – 72 с. – Режим доступу: 
(www.tstu.ru/education/elib/pdf/2006/pechnik9.pdf).  
 
      Превентивная педагогика: Учебное пособие: Кондрашова Л.. – К.: Вища 
школа, 2005. 
 
      Соціальна адаптація неповнолітніх, що скоїли злочини / Упор. 
А.Міщеня. − Рівне: Перспектива, 2001. 
 
      Фіцула М. Педагогічні проблеми профілактики правопорушень 
неповнолітніх // Право України. − 2006. − № 8. − С. 18-19. 
 
      Чернецький О. Поняття та особливості адміністративної 
відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання // Форум права. 
− 2008. − № 1. − С. 439-443. – Режим доступу: 
http://www.mon.gov.ua/images/education/pozashkilna/poperedg_zlochin/spys
ok_literatury.doc 
 

 



 

      Козак , Ірина ... за дитячі злочини відповідатимуть дорослі: [рівень 
дитячої злочинності у Хмельницькій обл.]/ Ірина Козак  // Голос 
України. -2012. -1 листоп. - С. 21 
 
      Косянчук, Інна Як допомогти важкому підлітку?: фахівці вважають, 
що для неповнолітніх правопорушників замість виправних заходів 
кращими були б запобіжні/ Інна Косянчук // Уряд. кур'єр. -2012. -27 
листоп. - С. 8. -Ювенальна юстиція 
  

Права дитини 
 

      Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України, 28 черв. 1996: офіц. вид. – К., 2001. – Ст.52: (Діти рівні у своїх 
правах, незалежно від походження). 
 
      Збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів 
України з питань соціально-правового захисту дітей /М-во юстиції 
України; редкол.: С.Р.Станік (голова) та ін.. – 2-ге вид., допов. – К., 
2001. – 448 с. 
 



 

     Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей 
/Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні; Державний 
комітет України у справах сім’ї та молоді; Академія адвокатури України; 
Центр «Розвиток демократії»; Інформаційно-методичний центр «Дебати»; 
Жіночий Консорціум України. – К., 2003. -  412 с. 
 
     Перше звернення до дітей. Всесвітня декларація та План дій з її 
запровадження, прийняті на всесвітній зустрічі на найвищому рівні в 
інтересах дітей. Конвенція про права дітей /М-во юстиції України. – К., 2001. 
– 71 с.   
 
       Правове положення неповнолітніх в Україні: збірник нормативних актів 
/Уклад. В.Л.Кройтор, В.Ю.Євко. – Харків: Еспада,2002. – 576 с. 
 
       Права дитини в Україні та їх реалізація: юридичний довідник школяра. – 
К., 2004. – 96 с. 
 
       Право на допомогу сім’ям з дітьми /Н.Б. Болотіна Право людини на 
соціальний захист в Україні. – К., 2010. – С.69 – 80. 
 
       Крутенько О. В. Виховання правової культури– шлях до побудови правової 
держави// Позакласний час. – 2006. – № 5-6. – С. 81 
 



 

       
       Моісеєва, Тетяна  Якого громадянина готує школа?: громадянська освіта 
в Україні існує лише на папері/ Тетяна Моісеєва // Уряд. кур'єр. -2012. -16 
жовт. - С. 1,3. -Без стратегії 
 
       Школа повинна прищеплювати дітям світоглядні цінності, вчити вміння 
критично мислити  й аналізувати реалії життя, формувати громадянина 
демократичного суспільства, реально вирішувати проблеми захисту прав 
дітей на висловлення своєї думки, отримання інформації. 
 
      Самсонова, Лариса Норма, що не допускає дискусії: [розповідає керівник 
Центру соціально-психологічної реабілітації дітей-інвалідів "Родина", голова 
правління громадської організації батьків, які виховують дітей з особливими 
потребами]/ Лариса Самсонова; Інтерв'ю провів О. Козловський // Демокр. 
Україна. -2012. -12 жовт. - С. 18: фото 
 
      У статті описано американський досвід навчання дітей з особливими 
потребами у ЗОШ. Різницю в соціальній активності між американцями і 
українцями у відстоюванні прав дітей-інвалідів на якісне  життя.  
 

  



 

Деражнянська центральна районна 
бібліотека 

Методично-бібліографічний відділ 
 

«Правові знання –населенню» 
Методичні поради сільському бібліотекарю 

         Одним із основних завдань бібліотек системи є популяризація 

юридичної літератури серед різних верств населення та надання допомоги 
користувачам в процесі реалізації конституційного права кожного 
громадянина України в доступі до джерел офіційної правової інформації та 
створенні інформаційного орієнтиру у світі права і закону. 

         Кожен бібліотечний працівник повинен робити певні кроки в цьому 

напрямку: проводити роботу згідно Конституції України, Закону України. 
“Про бібліотеки і бібліотечну справу”, інших нормативних актів, з 
врахуванням зростаючої ролі бібліотек в житті громад. 

    Завдання бібліотекарів - організовувати цілеспрямовану роботу з 

правової освіти серед різних верств населення, профілактики 
правопорушень, формування здорового, морального способу життя. 
 



 

         Бібліотекарі ЦБС покликані популяризувати правову 

літературу, співпрацюючи з органами місцевої влади, депутатським 
активом, працівниками правоохоронних органів.  

         Творчо використовуючи традиційні та нетрадиційні форми 

роботи: анкетування, брейн-ринги та «філософські столи», дискусії та 
аукціони ідей, конкурси малюнків та творчих робіт на правову 
тематику, бібліотекарі мають внести свій вклад у формування 
майбутнього країни, виховання вільних, відповідальних людей, гідних 
громадян своєї держави. 

         Пропонуємо провести заходи правового спрямування: 

        •книжково-ілюстративні виставки: «Держава і соціальний захист»,   
«Людина у світі законів», «Закон гарантує, держава забезпечує»; 
        •виставки-перегляди інформаційних матеріалів із фондів 
бібліотеки "Громадянин, держава, право: важливо знати", «Правові 
знання - кожному» ; 
        •інформаційні години для учнівської і студентської молоді за участі 
спеціалістів районного управління юстиції  на тему "Правова 
відповідальність молоді"; «Є право – значить є надія»,  «Країною 
закону, права, моралі»; 



 

       •Зустрічі-спілкування «Як не стати жертвою злочину», «Права 

людини починаються з прав дитини»; 
         •онлайн мандрівки "Урядовим сайтом для юних громадян"; 
         •правознавчу мандрівку для дітей «Права людини починаються з 
прав дитини»; 
          •віртуальні екскурсії сесійним будинком Верховної Ради України та 
Будинком Уряду;  
         •огляди веб-сайтів державних органів влади та місцевого 
самоврядування «Влада на сторінках Інтернету»; 
          •тематична папка із списками та матеріалами 
законодавчихдокументів «Повір у себе»  для різновікової  категорії  
користувачів  із обмеженими фізичними можливостями. 
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