
План роботи відділу  обслуговування  

на І квартал 2013 року 
 

Сприяння утвердженню ідеології державоутворення, формування національної свідомості 

(Програма національно-патріотичного виховання молоді 

Львівської області на 2009 – 2015 роки. 

Регіональна молодіжна акція «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» 

на 2009 – 2015 роки 

 
№ Зміст роботи Форма роботи Аудиторія Термін 

1 

«Ще на нашій Україні піснь 

густа розляже» 

(до Дня Соборності України)  

Історичний екскурс Всі категорії січень 

2 

«На Аскольдовій могилі-

український цвіт» 

(день пам’яті Героїв Крут) 

Історична альманах -//- -//- 

3 
«Сьогодення і проблеми 

молоді» 
Діалог-дискусія 

Юнацтво, 

молодь 
лютий 

4 
«Уроки перемоги – очима 

поколінь»  
Час міркування -//- Березень . 

 

Загальнодержавна програма: „Національний план дій щодо реалізації конвенції 

ООН про права дитини на період до 2016 року 

 

1. «Почуйте серцем голос 

вашої дитини» 

 

Час міркування Всі категорії січень 

2. «Країна Конвенції ООН 

про права дитини 

 

Правознавча 

мандрівка 
-//- березень 

3. 
«Школа в моєму житті» 

Актуальна 

розмова 
Юнацтво березень 

 

Програма розвитку української мови, української культури та історичної свідомості 

громадян України на території Львівської області на 2010-2014 роки 

 

1. ««Наша мова - 

мова вічної землі, 

наше слово – слово 

вічного народу»» 

Книжкова 

виставка 
Всі категорії Лютий 

2. «Молодіжні 

субкультури» 

Діалог - 

огляд 

Юнацтво 

молодь 
лютий 

3. «Як пісня линеш, 

рідне слово» 
Година поезії -//- березень  

 

Сприяння утвердженню Християнської моралі 

 

1. «Вічні цінності 

людини» 

Актуальна 

розмова 
Всі категорії 

І кв. 

лютий  

2. «Коли звіздар 

ясна з неба 

засвітила» 

Духовне 

читання 
-//- 

січень 

 



3. «Від джерельця 

пізнання до 

криниці 

мудрості» 

Урок моралі -//- березень 

4. «Планування 

сім’ї, гармонія 

ваших 

відносин» 

Урок - тренінг 
Юнацтво 

молодь 
березень 

 

На допомогу інтересу до рідного краю та краєзнавства 

 

1. «Львівщина в 

історичних датах» 

Виставка – 

хроноскоп 
Всі категорії 

І кв. 

січень  

2. 
« Вінок звичаїв 

Галицького краю» 

Народознавча 

година 
Юнацтво 

І кв. 

лютий 

 

3. «Краю Соколиний – ти 

неба блакить» 

(поети Сокальщини) 

Година поезії 
Юнацтво, 

молодь 

І кв.  

березень 

 

Поширення юридичних знань та виховання правової культури  

1 «Правила і закони в 

суспільстві й твоєму 

житті» 

 

Правова 

розмова 

Юнацтво, 

молодь 

І кв.  

лютий 

2 «Захисти себе від 

насильства» 

Година 

спілкування 
Юнацтво 

І кв. 

лютий 

3 «Коли вас затримала 

міліція» 
Бесіда - порада Всі категорії 

І кв. 

березень 

 

Популяризація медичних знань 

Районна програма з профілактики поширення ВІЛ-інфекції / СНІДу  

на 2010-2013 роки 

 

1 «Всім звичкам 

шкідливим ми 

скажемо! ні» 

Відверта 

розмова 
Юнацтво 

І кв. 

січень 

2 «Не всі приємні 

запахи корисні» 
Інформина Всі категорії 

І кв. 

лютий 

3 «Спиртний вир. 

Як оминути?» 

Актуальна 

розмова 
-//- 

І кв.  

лютий 

4 «Правильне 

харчування 

запорука 

здоров’я» 

-//- -//- 
І кв. 

березень 

 

Популяризація екологічних знань 

 

1 «Охороняти природу – 

значить 

Охороняти 

Батьківщину» 

Година роздум Всі категорії 
І кв. 

лютий 

2 «Цілющі аромати 

природи» 

Пізнавальна 

година 
-//- 

І кв. 

березень 



3 
«Вас від природи а що 

взамін?» 
Диспут -//- 

Ікв. 

березень 

 

 

Задоволення виробничих, професійних, любительських потреб користувачів. 

Формування економічної орієнтації 

1 «Служба зайнятості 

інформує» 

Темат. 

палиця 
Всі категорії 

І кв. 

лютий 

2 
 «Мистецтво добре 

одягатися» 
Обмін думками -//- 

І кв. 

березень 

 

3 
«Я долю вишила 

нитками» 

Зустріч з 

майстринею - 

вишивальницею 

Юнацтво 
І кв. 

березень 

4 «Служба зайнятості 

інформує» 

Темат. 

палиця 
Всі категорії 

І кв. 

лютий 

 

Сприяння вихованню естетичної культури, розвитку творчих здібностей. Виховання 

на прикладі кращих традицій світової культури 

 

1 «Життя на одному 

подиху» 

(175 р. д.н. В.Стуса) 

Вернісаж життя і 

творчості 
Всі категорії 

І кв. 

січень 

2 «Разом з народом у житті 

і творчості» 

(150 від дня 

н.Т.Бордуляка)  

Літературний 

портрет 
-//- 

І кв. 

лютий 

3 «Сім іпостасей Гулака – 

Артемовського» 

(200 р. від. дня н.) 

-//- -//- 
І кв. 

лютий 

4 «Недоспівана пісня 

Василя Бобинського» 

(115 р. від дня н.) 

 

 

Літературно 

музичний вечір 
-//- 

І кв. 

березень 

5 «Життя Кобзаря – уроки 

для нащадків» 

 

Усний журнал -//- 
ІІ кв. 

березень 

 

 

 


