
«Пам’ять про них жива» - година пам’яті 

 

         «На Аскольдовій могилі поховали їх – тридцять мучнів-українців, 

славних, молодих…» - ці рядки були написані враженим поетом Павлом 

Тичиною після похорону молодих людей, загиблих під Крутами. Хто вони? 

Чому йшли на смерть? І чому саме в цей день учні Центру зібралися в 

бібліотеці, щоб вшанувати пам’ять тих, хто загинув у далекому 1918 році? На ці 

та інші запитання отримали відповідь всі, хто став учасником заходу «Пам’ять 

про них жива». 

        Присутні переглянули історичний відеоролик про події сторічної давнини, 

короткометражний фільм «Григорій Піпський. День Незалежності», почули 

імена всіх, хто похований на Аскольдовій могилі та вшанували їх пам’ять 

хвилиною мовчання. 

        В ході бесіди здобувачі освіти усвідомили, що загиблі під Крутами стали 

символом незбагненної хоробрості та патріотичного принесення себе на алтар 

свободи рідної землі. Є сподівання, що присутня молодь – майбутнє України -  

візьме «пам’ять Крут» у своє серце і буде пишатися тими, хто віддав своє життя 

за свободу свого народу. 

 

 

 
 



«Чари кохання» -  

літературно-розважальна година до Дня Святого Валентина 

 

        Кохання...  Це прекрасне почуття супроводжує нас все життя, воно є 

витоком та основою нашого існування в цьому світі. Це наш рятувальний круг, 

це те, заради чого ми живемо.  

          Скільки існує людина, стільки вона оспівує і буде оспівувати це високе 

почуття... Усе мистецтво присвячене найвищому людському почуттю – 

коханню. Воно полонить серця, не дивлячись ні на вік, ні на відстань, ні на 

часи, ні на національність...  

         У передсвятковий день під час літературно-розважальної години до Дня 

Святого Валентина в бібліотеці говорили  і говорили про любов.  А для 

бібліотекаря любов завжди пов’язана з книгою… І тому зрозуміло, що захід 

розпочався з ознайомлення присутніх з літературою, присвяченою темі 

кохання, стосунків між  чоловіком та жінкою. Навіть не з ознайомлення, а 

просто чергового нагадування про прекрасні зразки світової та вітчизняної 

літератури, присвяченої коханню.  

          Після перегляду буктрейлера про цікаву та непросту долю Якова від 

українського письменника Володимира Лиса здобувачі освіти мали змогу 

показати свої знання любовних літературних історій, проявити фантазію та 

ліричний настрій. Це все завдяки участі в захоплюючих конкурсах, за перемогу 

в яких вони отримували символічні призи саме до Дня Святого Валентина.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Літературний вечір «Невідомий нам Шевченко» 

 

        6 березня  до бібліотеки завітали здобувачі освіти на літературний вечір з 

нагоди 205-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.   Програма заходу була 

насиченою, цікавою та неординарною. 

        Подорожуючи віртуально життєвим та творчим шляхом великого Кобзаря, 

присутні побачили квадриптих «Шлях Тараса», що складається зі 144. 

        Завдяки представленій літературі учні почули голоси із минулого та склали 

власний «квадриптих Тараса». 

        Переглянувши медіапрезентацію «Пісня пісень Кобзаря», молодь почула 

голос Богдана Ступки та рок-версію славетного «Заповіту». Мальовничі 

українські краєвиди в сучасних фотографіях та замальовках, зроблених Тарасом 

Григоровичем, а також книги, рекомендовані до читання, допоможуть учням 

по-новому відчути слово генія, що возвеличує свій народ. 

         І на завершення всі разом переглянули буктрейлер на один із творів 

Т.Г.Шевченка «Великий льох».  

        Підводячи підсумок, хочеться сказати, що  є сподівання:  «шлях до Тараса» 

зацікавлених учнів Центру лише розпочинається, а даний захід спонукає до 

запитань та інтелектуального пошуку. А бібліотека завжди в цьому їм 

допоможе. 

 

 



«Лабіринтами бібліотеки» - екскурсія-знайомство з бібліотекою 

 

        Щойно стартував новий навчальний рік, новоспечені першокурсники 

завітали до бібліотеки Центру. Час, проведений там, був насиченим та цікавим. 

Учні ознайомитися з послугами, що надає бібліотека, стали її користувачами, 

оглянули книжкові виставки та підбірки. 

     Існує думка, що людині за життя необхідно прочитати лише 10 книжок, але 

щоб їх знайти, треба прочитати тисячі… Аби хоч трішки допомогти присутнім 

у виборі «своєї десятки» та привернути увагу до кращих зразків художньої 

літератури, бібліотекар запропонувала для перегляду кілька тематичних 

презентацій та буктрейлерів. Одна з таких відкрила таємничу завісу стосовно 

книжкових смаків світових знаменитостей. Є сподівання, що кумири мільйонів 

допомогли молоді відповісти на запитання: «Що б сьогодні почитати»? 

      І на завершення на згадку про зустрічу бібліотеці, звичайно ж, яскраві 

фотографії з книгами, що вподобали хлопці та дівчата, та хештегами  на осінніх 

листях. 

 
 



«Збережи своє здоров’я» - бібліотечний калейдоскоп 

 

     Здоровий спосіб життя – одна із складових  фізично, морально, соціально, 

духовно здорового члена суспільства. Здобувачі освіти груп №1 та №01, 

вперше завітавши до бібліотеки Центру, мали можливість не лише стати 

користувачами, ознайомитися з кращими книжками сучасних письменників та 

класиків, взяти ті, що сподобались, додому почитати, але й переглянути 

виставку-рекомендацію літератури зі здорового способу життя. В ході бесіди 

присутні обговорили складові азбуки здоров’я, секрети бадьорості та шляхи до 

здоров’я та гармонії. Калейдоскоп видався різноманітним, творчим та 

захоплюючим. Хлопцям та дівчатам так сподобалося провести час в бібліотеці, 

що деякі виявили бажання і написали свої відгуки про зустріч в Книзі 

читацьких відгуків. 

 

 
 



Акція до Всеукраїнського дня бібліотек  

«Подаруй бібліотеці книгу» 

        На виконання основних завдань та напрямків роботи бібліотеки: з метою 

виховання в учнів інформаційної культури, популяризації  книги та читання, на 

забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, організації 

змістовного дозвілля учнів, пропагування друкованого слова та з нагоди 

Всеукраїнського дня бібліотек в Центрі проведено щорічну акцію «Подаруй 

бібліотеці книгу». 

        В ході акції учасники освітнього процесу подарували бібліотеці 58 

екземплярів професійної та сучасної художньої літератури. Всі подаровані 

книжки оприбутковані та викладені у вільному доступі для користування в 

бібліотеці (як в читальній залі, так і на абонементі).  

        Найактивніші учасники відзначені та нагороджені грамотами на святковій 

лінійці, присвяченій наступаючому Новому року.  

 

 
 



«Українське козацтво» - інформаційна година 

        Кажуть, що кохання до людини буде тривати так довго, як довго вона 

залишатиметься для іншого загадкою.  Любов до Батьківщини – інша. Але ми, 

напевне, можемо сказати, що це почуття може бути надійно захищене від 

розчарувань та байдужості, адже наша країна має для нас безліч таємниць, 

кожна з яких потребує відкриття та може стати особистим скарбом кожного з 

нас! 

        Невеличкою частинкою цього скарбу бібліотекар поділилася зі 

здобувачами освіти групи №2 – майбутніми кухарями; кондитерами, та головне 

– українцями, патріотами, які люблять свою батьківщину. Тож досить інтриг та 

секретів. Напередодні Дня українського козацтва  в бібліотеці говорили про 

невеличку частинку нашої історії, про лицарів з сивої давнини, літературний 

образ Січі запорізької. Присутні мали змогу ознайомитися з літературою, яка 

допоможе у відкритті для себе чергового прикладу незламного духу та доброї 

слави. 

        Є сподівання, що напутні слова, почуті учнями наостанок, не пройдуть 

повз: «Залишайтеся на рідній землі, творіть її нову історію! Та частіше 

подорожуйте Україною, цікавтеся минулим та сьогоднішнім, беріть приклад з 

видатних митців, читайте про рідний край!»   

 

 

 
 



Участь у квесті до Дня української писемності та мови 

 

        Бібліотека вкотре в цей день перетворюється на одну з локацій квесту. Ну 

як не використати таку можливість для популяризації книги та читання ?.. 

 

 

 
 



Тренінг «Не дай себе обдурити» 

        «Не дай себе обдурити» - саме таку назву мав тренінг з медіаграмотності, 

організований 20 листопада у бібліотеці навчального закладу. Тренером заходу 

стала гостя з Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки Зубренко 

Ольга, яка майстерно заволоділа увагою присутніх на заходіздобувачів освіти 

групи №22 з самого початку і до кінця тренінгу.  

        За коротку годину у бібліотеці було все: і сміх, і роздуми, і малюнки собак 

та китів в капелюхах, і навіть спроби журналістики. Присутні отримали 

вичерпну інформацію про медіа, мас-медіа, ЗМІ, меседжі, фейки, стереотипи, 

маніпуляції, визначили кожен своє медіа поле. І все це в прямому сенсі 

стосується медіаграмотності. Є сподівання, що після заходу молодь стане 

набагато обізнанішою та коректнішою у величезному сучасному світі медіа. 

        Наостанок приємним сюрпризом для бібліотеки та присутніх став 

подарунок від гості – книжка про медіаграмотність в українському суспільстві 

«Довіряй, але перевіряй».  

 

 



«Очима болі і вустами гніву» -  

виховна година до Дня  пам'яті жертв голодомо́рів  

 

     День пам'яті жертв голодомо́рів — щорічний національний пам'ятний день в 

Україні, що припадає на четверту суботу листопада.  

     Здобувачі освіти  нашого освітнього закладу завітали напередодні цього дня 

до бібліотеки, аби запалити свічку пам’яті тим, хто став жертвами голодоморів 

в Україні. Символічні горщики з зерном, хвилина мовчання, огляд експозиції 

матеріалів за темою, перегляд відеопрезентації – все це складові виховної 

години, в якій взяла участь молодь Центру.  

 

 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4


 

«Хелловін у бібліотеці» - літературно-розважальний захід 

       Всі культурні місця відпочинку молоді, магазини міста вже прикрашені 

символами свята, що наближаєлося –Хелловіну. Здобувачі освіти Центру не 

пасли задніх і також готувалися повеселитися. Саме з цієї нагоди і зібралися 

майбутні перукарі в бібліотеці 30 жовтня.  

        Звичайно, ми повинні перш за все дотримуватись своїх власних традицій, 

але потрібно поважати й інші культури. Інакше нам не стати частиною світової 

спільноти, до якої ми так прагнемо. Тож програма заходу, як завжди, була 

насиченою, а тема - моторошною та цікавою: 

- Історія світкування Хеловіну; 

- Огляд літератури з фонду бібліотеки в стилі «хоррор»; 

- Презентація кращих зразків світової літератури того ж жанру, перегляд 

буктрейлерів; 

- Майстер-клас з виготовлення Ліхтаря Джека, що є незмінним і 

найвідомішим символом Хелловіну. Всі його знають – гарбуз із 

вирізаним обличчям і сяючими оченятами. З ним пов'язана не менш 

цікава легенда. Розповідають, що жив колись в Ірландії коваль на ймення 

Джек – пияк і скнара. Однак хитрому парубкові вдалось двічі обдурити 

диявола і вторгувати собі кілька років життя. Коли ж таки прийшов його 

час, Небеса не бажали прийняти Джека, а через договір з Дияволом до 

пекла він потрапити також не міг. Душі чоловіка довелось блукати 

землею. Наостанок Джек одержав тільки дві розпечені вуглинки, які 

помістив у гарбуз замість ліхтаря. Одні кажуть, що цей подарунок дали 

йому Небеса, аби він міг відлякувати Диявола. Інші стверджують, що це 

був останній дарунок з пекла, який мав освітлювати йому шлях у вічній 

темряві. У будь-якому випадку цей специфічний ліхтарик 

використовують для тих же цілей, що й перевдягання – захист від 

нечисті. 
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