
Інформаційна година до Дня соборності України 

 «Моя єдина Україна» 

 

        Є свята, які особливо значущі для кожного громадянина, тому що вони є 

символами нашої держави. Саме таким днем слід вважати День соборності 

України, який відзначається 22 січня. Саме в цей день в бібліотеці для 

здобувачів освіти була організована та проведена інформаційна година «Моя 

єдина Україна» . 

За яких обставин було укладено Акт злуки УНР і ЗУНР, які обставини 

сприяли об’єднанню українських земель, як вперше відзначалося це свято – про 

все це та багато іншого бібліотекар розповіла учасникам заходу та провела 

вікторину на  знання історії та культури  нашої держави. Було приємно 

відзначити, що молодь зналиа відповіді на всі складні запитання. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дива зимових свят» - інтерактивно-пізнавальний захід 

Для всіх бажаючих та небайдужих до народних традицій та обрядів в 

бібліотеці відбувся  інтерактивно-пізнавальний захід «Дива зимових свят» 

за участю етнографа, доцента кафедри теорії і історії мистецтв 

Харківської державної академії дизайну та мистецтв, кандидата 

історичних наук Сушко В.А.  

    Під звуки народних пісень та колядок  присутні дізналися дуже цікаві 

народні традиції та звичаї, яких дотримувалися їх однолітки-пращури. «Від 

посту до посту: історія, заборони та прикмети» - таку назву мав інформаційний 

калейдоскоп зимових свят, починаючи від 7 грудня - день великомучениці 

Катерини, у народі "Катерини", свято дівочої долі. У цей день перед образами 

цієї святої дівчата ставлять свічки, а потім під вечір ворожать на свою долю. І 

це лише крапля цікавинок заходу! 

   Налаштувавшись на святковий настрій, здобувачі освіти із 

задоволенням взяли участь у майстер-класі зі створення новорічних прикрас. 

Дивовижні сніжинки прикрасили читальну залу бібліотеки на всі зимові свята. 

 

 

 



«Борець за Україну» - виховна година 

       На виконання Указу Президента України від 1 грудня 2017 року № 397 

«Про відзначення 80-річчя від дня народження  видатного державного, 

політичного й громадського діяча, народного депутата України першого-

третього скликання, одного з лідерів українського правозахисного руху, 

багаторічного лідера Народного руху України, Героя України В’ячеслава 

Чорновола» 27 березня 2018 року в бібліотеці для здобувачів освіти Центру 

була організована та проведена виховна година «Борець за Україну». 

        В ході заходу присутні ознайомилися з непростою біографією В’ячеслава 

Чорновола з демонстрацією світлин відомого діяча та його оточення, 

переглянули відеоролик «Таємниці загибелі та маловідомі факти з життя В. 

Чорновола», презентацію «11 фактів про В’ячеслава Чорновола». Учні – 

майбутні перукарі не залишилися просто спостерігачами: вони взяли активну 

участь в обговоренні цитат В. Чорновола щодо України, її історії та 

майбутнього.  

        Захід завершився напуттям-цитатою справжнього патріота своєї країни: 

«Україна починається з тебе!» 

 

 

                                                                 

 

 

 



Літературно-музичний альянс 

«Людина епохи джазу – герой нашого часу» 

 «Джазова музика - це звільнення…» 

Франсуаза Саган 

З плином часу інтерес  молодого, прогресивного покоління до джазової 

музики лише зростає. Вільний стиль життя, самовираження без обмежень, 

талант і професіоналізм - ось що відрізняє цей прекрасний жанр і робить його 

особливо привабливим.  

Музика, яка зародилася у нетрях найбідніших штатів США, музика, яка 

нищила увесь жаль та образи. Вона була народжена для того, щоб завоювати 

увесь світ.  

         «Рупорами свободи» бібліотеки для здобувачів освіти був проведений 

літературно-музичний альянс «Людина епохи джазу – герой нашого часу». Учні 

групи №2 мали нагоду поринути в атмосферу Америки 20-х років, подивитися 

відео виступів кращих джазменів, так би мовити, пізнати світ джазу зсередини.  

Присутні охоче переглядали відеоролики та брали участь в обговоренні 

літератури. У залі знайшлося багато поціновувачів творчості Фіцджеральда та 

Капоте. Найбільш «джазовим» романом майже одностайно було визнано 

«Великого Гетсбі», а «Сніданок у Тіффані» знайшов позитивні відгуки серед  

жіночої частини аудиторії. 

Найбільш неочікуваним для слухачів стало знайомство із творчістю 

Харукі Муракамі через призму культури джазу. Синтез японського менталітету 

та джазових мотивів – дуже незвичний коктейль, але присутнім він виявився до 

душі. 

Keep calm and jazz. 

 

 

 



«Лабіринтами бібліотеки» - знайомство з бібліотекою 

       Початок нового навчального року! Майбутні кухарі; кондитери групи №02 

долучилися до когорти користувачів бібліотеки Центру, ознайомилися з її 

послугами та в ході спілкування з бібліотекарем поділилися своїми 

літературними захопленнями та враженнями від прочитаного.  

        Здобувачі освіти цікавляться зарубіжною класикою (Стендаль «Червоне і 

чорне»), пригодницькими романами (О. Дюма «Граф Монте-Крісто») та 

знайомі із сучасною українською літературою (Кузьма Скрябін, Ірен 

Роздобудько, Андрій Кокотюха). 

        В спілкуванні з учнями мала місце невелика дискусія «Що краще – 

традиційна паперова книга чи електронна»? В результаті висловлювань 

з’ясували: у традицій та сучасності шанси рівні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Козацька кров пульсує та гуде» - історичний екскурс 

 

 Чергова зустріч з групою №2 була присвячена козакам, їх історії, культурі, 

подвигам, славі та повсякденному життю, адже 14-го жовтня вся Україна відзначає 

День українського козацтва.  

    Бібліотекар в жодному випадку не могла уникнути популяризації цікавої, 

захопливої та важливої для справжніх патріотів літератури. Тож спочатку 

запропонувала їм електронну книжкову виставку під назвою «Козацька моя 

Україна». 

В ході бесіди учні дізналися: щоб стати справжнім козаком, треба було бути 

кмітливим, освіченим, знатися на музичних інструментах, врешті-решт, довести 

свою сміливість. Тому наступним етапом спілкування став справжній іспит на 

знання клейнод, давніх українських музичних інструментів та уславлених імен. Це 

було розгадування тематичного кросворду та гра «Козацькі скарби».  Варто сказати, 

що майбутні швачки впорались із відновленням здобутої старовини на «Відмінно» і 

охоче озвучили складені ними з частин такі приказки, як «Козак сам не їсть, а коня 

нагодує», «Добрий козак бачить, де отаман скаче» та багато інших. Адже що може 

бути ціннішим, ніж народна мудрість?  

 Саме таким насиченим та захопливим був історичний екскурс «Козацька 

кров пульсує і гуде», проведений в бібліотеці. 

 

 

 



 

 



Участь у квесті до Дня української писемності та мови 

        Бібліотека завжди бере активну участь у житті Центру і квест до Дня 

Української писемності та мови не є виключенням. В цей день читальна зала 

перетворюється на одну з локацій, де здобувачі освіти мають виконати певні 

завдання, аби мати змогу рухатися далі за правилами квесту. 

 

 


