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4. Соціокультурна та просвітницька діяльність 
 
Громадянське виховання 

 
 
  
 
 
До 25-ї річниці Незалежності України були організовані: 
 

 патріотичний майданчик «Моє ім’я – Україна», у якому взяли участь вихованці міських таборів літнього відпочинку 
«Юнга», «Сонечко» та юні мешканці міста. На галявині перед книгозбірнею бібліотекарі підготували для них окремі локації, 
представивши кращі книги про історію, культуру і традиції України: 

- перегляд  літератури «Із блакиті й колосків гордо прапор наш 
розквів»; 

- символічний «літературний кошик» - добірка з  25-ти найкращих 
книжок під назвою «Дивної краси країна»; 

- книжкова вітрина «Цікаво знати про Україну» пропонувала дітям 
стати учасниками вікторини  «Україна – «най-най» у світі», під 
час якої дискутували про маловідомі факти та рекордні 
досягнення України; 

- декор-момент – знайомство з найбільшою та найменшими 
книжками з фондів бібліотеки,  

- «вітальна дошка», на якій всі бажаючі  написали власні вітання 
Україні на 25-ту річницю її незалежності. 

Святковим камертоном стала концертна програма на ганку бібліотеки за 
участю вихованців школи естрадного вокалу GENERAL SCHOOL та 

вокально-хорової студії «Унісон» Центру дитячої та юнацької творчості. Молода поетеса Альона Мовчан, активна читачка 
бібліотеки, завсідниця молодіжної літературної кав’ярні «ЛітTERRA» прочитала свій новий вірш, який вона присвятила Дню 
незалежності України; 

 інтерактивна екскурсія бібліотекою, у ході якої 
відвідувачі взяли участь у пізнавальній грі «Весела вікторина 
про рідну Україну». Юні патріоти активно відповідали на 
запитання та виявили гарні знання про державну символіку, 
народні символи  та історію України. Діти були запрошені на 
українознавчу гру «З минулого в майбутнє» та мозаїку подій 
«Україна – це ти». Учасники відповідали на запитання та 
вгадували, що знаходиться в «чарівній скрині», переглянули 
добірку відеосюжетів про ті дні, коли Україна здобула 
незалежність. Всі діти із задоволенням взяли участь у 
майстер-класі із виготовлення яскравих голубів миру з паперу 
в національних кольорах нашої країни.  
 патріотичне свято для юних українців продовжилося 
біля Храму Святої Трійці УПЦ КП, де вони мали нагоду більше дізнатися про Преображення Господнє від клірика Храму, ієрея 
отця Олега та освятили яблука. 

 
Низка заходів була присвячена іншим важливим датам і подіям у історії України: 

до Дня гідності і свободи  провели:  

 патріотичний майданчик «Їм у віках судилося безсмертя» в актовій залі Херсонської гімназії №1 
Херсонської міської ради для паралелі 8-х  класів; 

 годину пам’яті «Україна. Майдан. Шлях до свободи» для учнів обласного ліцею Херсонської обласної 
ради;  

 годину національної гордості «День гідності і свободи: час нових героїв» для учнів ЗНЗ №54. 
Бібліотекарі познайомили школярів з героїчними сторінками історії нашої країни, які стали основою для запровадження 
відзначення цього пам’ятного дня. Історія про тих, хто загинув за свободу і за власну державу, була представлена трейлером 
«Зима, що нас змінила», знятого телеканалом «1+1» та творчим об'єднанням «Вавилон'13».  

Під час заходів звучали поезії українських поетів та власні вірші, лунали пісні від творчого колективу «General school» 
та авторська пісня у виконанні Сергія Нікішенка «Помолюсь… і знову в бій». Представлена на книжковій полиці «Хроніка 
Майдану» література познайомила школярів з унікальними документальними свідченнями революційних подій, з їх художнім 
переосмисленням, з віршованими та прозаїчними творами як видатних майстрів пера, так і аматорів. Хвилиною мовчання, 
схиливши голови, діти згадали героїв, що стали ангелами-охоронцями нашого народу; 

 

У рік, що пройшов під знаком 25-річчя незалежності України, значно 
активізувалась діяльність бібліотеки з громадянського виховання юнацтва. 
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у День Державного Прапора України працівники бібліотеки завітали до вихованців дитячого садка №30, щоб у цікавій і 
пізнавальній формі розповісти про символи України, свята і традиції. Дуже сподобався дітлахам і майстер-клас із виготовлення  
паперових квітів, пташок та прапорців у жовто-блакитних кольорах; 
 
до річниці бою під Крутами  відбулась вахта пам’яті  
«Юнацтво, сповнене надії»  для вихованців Херсонського ліцею 
Херсонської обласної ради та НВК ім. Т. Шевченка; 
 
до Дня пам’яті героїв Небесної Сотні та річниці Майдану для 
учнів гімназії №1 були проведені: урок історичної правди 
«Небесна сотня білих журавлів» та година жалю «Небесній сотні 
наша молитва». Учні згадали жахливі події під час мирного 
протесту Євромайдану, познайомилися з переглядом літератури 
та зачитали вірші, присвяченим Революції Гідності та Небесній 
Сотні. Школярі взяли участь у обговоренні, висловлюючи власне 
ставлення до вчинку студентів, які пожертвували своїм життям 
заради майбутнього нашої країни. Вихованці гімназії вшанували 
невмирущу пам'ять про загиблих героїв Небесного Війська під 
розмірений бій хронометра. 

 
 
. 
 
 

Семикласники Херсонської гімназії №1 здійснили 
цікаву, пізнавально-розважальну мандрівку «Українсько-
польським кварталом». На чолі з гідами-бібліотекарями вони 
побували на цікавих локаціях та дізналися чимало нового і 
корисного про Польщу та Україну. Учасники  мали змогу 
продемонструвати свої знання та ерудицію, отримавши не 
тільки задоволення, але й нагороди. 

Гімназисти потрапили на  Інформаційну площу та 
Бульвар звичаїв та традицій, відвідали Літературний сквер, 
пригостились у  вуличному кафе «Смаколики», виконали 
інтерактивні мовні вправи за допомогою викладача польської 
мови  товариства «Полонія» П. Еліаса у провулку Мовному. 
Чудовим доповненням став  поетичний non-стоп, під час якого  
прозвучали «Кримські сонети» Адама Міцкевича українською та 
вірші Івана Франка зі збірки «Зів`яле листя» польською. 

Впродовж заходу звучали українські та польські пісні у виконанні квартету «La PrimaVera», Анжеліки Пєршанової та студентів 
ХДУ. Приваблював і дорослих, і молодь куточок «Face-art». Свято закінчилося яскравим флешмобом «Україна та Польща – 
це Європа».  

 

Національно-патріотичне виховання 
 
 
 
 
 
 
 
У межах обласної патріотичної акції «Герої ХХІ століття» 

бібліотека організувала: 
 

 урочистий захід «Херсонщини мужні сини» на 
вшанування героїв-земляків, полеглих у зоні АТО, який дав 
старт акції. У ньому  взяли участь учні загальноосвітніх шкіл 
м. Херсона, студенти вищих навчальних закладів, 
військовослужбовці, представники духовенства, 
громадських та волонтерських організацій, працівники 
бібліотек міста і області; 

 
 

Просуванню ідей євроінтеграції послугувала організація до Дня 
Європи бібліотекою спільно з Херсонським обласним польським товариством 
«Полонія»  «Українсько-польського кварталу». 

 

Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.А.Лавреньова за 
підтримки управління культури та управління освіти і науки 
облдержадміністрації провела у 2016 році обласну патріотичну акцію «Герої ХХІ 
століття». 
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 відеоконференцію «Херсонщини мужні сини», у ході якої до  онлайн спілкування приєдналися аудиторії, що 
зібралися в Великоолександрівській та Білозерській районних бібліотеках та у читальній залі Херсонської обласної 
бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова. На конференції  були присутні  воїни, що проходили службу в зоні АТО, 
волонтери. Протягом зустрічі згадали загиблих  героїв Херсонщини. Особливу вдячність всі учасники відеоконференції  
висловили Дмитрові Федоровичу  Угріну – батькові загиблого героя-земляка Федора Угріна. Учасники заходу - 
курсанти  Херсонського морехідного училища рибної промисловості долучилися до патріотичної акції «Захисна сітка-
оберіг для воїнів АТО». Головним меседжем зустрічі стало звернення до молоді: бути гідними своєї Батьківщини, а  в 
найскрутніший момент –  готовими стати на її захист; 
 

 презентацію роману «Іловайськ»  відомого українського письменника і журналіста Євгена Положія. Зустріч з автором 
пройшла в дружній атмосфері небайдужих людей, свідків тих подій, однополчан загиблих героїв, й дала можливість 
поспілкуватися та з сумом згадати про жорстокі події серпня 2014 року на сході України. Презентація відбулася за 
ініціативи ХММГО «Вільне місто»; 
 

 презентацію фотовиставки, що стала результатом 
благодійного  фотопроекту «Світлини для героїв» у 
виставковій залі Херсонської обласної організації НСХУ.  
На відкриття виставки завітали герої світлин –  учасники 
АТО з родинами, представники влади, члени 
волонтерських і громадських організацій, курсанти 
Херсонського факультету Одеського університету 
внутрішніх справ, небайдужі жителі міста; 

 

 

 урочистий захід за підсумками обласної 
патріотичної акції «Герої ХХІ століття», що зібрав 
учнівську та студентську молодь міста і області, 
серед яких були найактивніші учасники акції, а 
також бібліотечних фахівців, волонтерів, 
представників духовенства, військовослужбовців. 

 
 
 
 

 
 

До Дня захисника Вітчизни,  Дня українського 
козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці були 
організовані: 

 історичні подорожі «Відвага творить 
переможців»,  

 патріотична гра «Козацька кров пульсує і 
гуде»,  

 книжкова виставка «Степ та воля - козацька 
доля».  

Учні двох міських шкіл –  ЗОШ №55 та НВК №33 дізнались про 
велике християнське свято, військову вправність козаків, а 
також  про мужніх синів України, що захищають її рубежі в зоні 
АТО сьогодні. Діти залюбки поділилися на курені та з гідністю і 
завзяттям пройшли випробування на приналежність до 
козацького роду, продемонструвавши творчі здібності, 
кмітливість і винахідливість. 

 
До Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні було проведено низку заходів: 
 

 книжкова виставка-хронограф «Вальс, опалений війною», виставка-інсталяція «Переможна весна». 
Виставки пропонували поглянути на війну, що сколихнула світ, зруйнувала життя мільйонів людей, через 
призму художньої літератури та перегорнути сторінки документальних видань про бойові дії на території 
України, український визвольний рух, втрати України у Другій світовій війні, життя під нацистською окупацією, 
про земляків-визволителів 
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 ретро-година «Людської пам’яті мости» допомогла учням 6-Б 
класу ЗОШ №54 поринули у світ пісень часів Другої світової 
війни, відчути усю емоційну силу та світлий смуток тих вже 
давніх для сучасної молоді мелодій. А на завершення діти 
дізналися багато інформації про сучасний символ Дня пам’яті 
та  примирення – червоний мак та взяли участь у майстер-
класі під назвою «Червоний мак – квітка пам’яті».  

 
75-річчю початку Великої Вітчизняної війни були 

присвячені документальні відеокадри «І скільки їх, терзань і 
звершень вогнем позначив 41-й» для відпочиваючих у міському 
таборі літнього відпочинку «Юнга». 

 
До Дня пам’яті жертв голодоморів відбувся вечір-спомин «Ми пам'ятаємо ваш кожний стогін». Учні ЗНЗ №55 

довідались про трагічні сторінки історії ХХ століття та переглянули відео фрагменти - спогади очевидців голоду на Херсонщині. 
Не залишили байдужими читачів перегляд літератури «Історія не вилучить з архіву написані народом сторінки» та книжкова 
виставка «Голод: біль і жах українського народу». На особливу увагу заслуговувала книга В. Піддубняка «Жниво Молоха. 
Голод 1932-1933 рр. на Херсонщині». Запаливши свічу пам'яті, учасники заходу вшанували невинних жертв Голодомору. 

 
 
 
 
 
 
 
До Дня молоді Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.Лавреньова і 

Корабельна районна у м. Херсоні рада за підтримки Херсонської обласної ради,  управління 
культури облдержадміністрації та Храму Пресвятої Трійці УПЦ КП провели вуличне свято у 
Свято-Троїцькому  сквері в Шуменському мікрорайоні.  

У яскравому святковому містечку можна було познайомитися з книжковими 
новинками і незвичайними виданнями, виявити свою ерудицію, пограти і розважитись: 

 на локації «Диво, що зветься книгою»  були представлені оригінальні видання із 
фондів бібліотеки: книги-мініатюри та книжки, що є  взірцями поліграфічного мистецтва; 

 У бібліомайстерні «Мамине дозвілля – цікаве рукоділля» пропонували 
познайомитися з літературою для рукодільниць, а також роботами майстрині - працівниці 
бібліотеки Вікторії Рудякової. Бажаючі могли взяли участь у майстер-класі із створення 
паперової ляльки; 

 зацікавив городян книжковий перегляд «Мій край у всьому неповторний» 
літератури про історію та сьогодення Херсона, пам’ятки і пам’ятні місця, туристичні бренди; 

 з літературними новинками і хітами різноманітних рейтингів молодь мала можливість 
познайомитися на локації «Найкраще з Павутиння»; 

 гра «Впізнай літературного героя» принесла задоволення  дорослим і малечі, які приміряли на себе образи знайомих 
з дитинства героїв книжок і мультфільмів та персонажів екранізованих бестселерів; 

 учасників свята розважала вікторина «Казкові скарби», а приємну згадку про День молоді можна було отримати на 
локації «Святковий фейс-арт». 

На святі була особлива локація – «Широкине. 
Сьогодення. Морська піхота» - виставка світлин, наданих 
волонтерським батальйоном «Херсонська Чайка». 
Доповнювала фотовиставку книжкова виставка «Сила 
нескорених» - добірка художніх та публіцистичних творів про 
героїв – учасників АТО та  подій на Сході України. 

У ході свята відзначили представників херсонської 
молоді почесними грамотами Корабельної районної у місті 
Херсоні ради. Гарного настрою додали українські пісні у 
виконанні солісток вокального колективу «Орхідея», 
інструментальна музика від соліста обласної філармонії 
Антона Мороза та вірші у авторському виконанні молодих 
поетес-літтерріанок Альони Мовчан та Марії Білої 

На книжкових гурманів цього дня у бібліотеці чекали 
незвичайні подарунки: у  відділі абонемента – виставка-
дегустація «Найпопулярніше в павутинні», у читальному 
залі - літературний фуршет «Книжковий переполох».  

Сприяли гуртуванню громади, формуванню у молоді почуття 
патріотизму, любові до рідного краю заходи бібліотеки у форматі вуличних 
свят, до участі у яких долучались представники органів місцевої влади, 
громадських організацій, творчі колективи. 
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До Дня міста на галявині перед книгозбірнею 
розгорнулося вуличне шоу «Димитрова street-fest» - святкова 
територія з окремими локаціями, де учасники могли дізнатися 
більше про рідне місто: 

 на локації «Херсон – перлина півдня Україна» на гостей 
чекала зустріч з архітектурними та історичними пам’ятками 
Херсона. В активному діалозі бібліотекарі  з підлітками 
згадали  відомі будівлі старого міста, музеї, парки тощо; 

 локація «Вулиці міста розкажуть…» познайомила   
відвідувачів з добіркою цікавих фактів про вулиці Херсона 
та їх історію; 

 «Краса степів та шепіт хвиль» пропонувала вікторини, 
загадки та подарувала гостям солодкий сюрприз – 
дегустацію кавунового меду, що має назву нардек. 

 на локації «Спорт – краса, здоров’я – сила» відбулося спілкування з представником спортивного напряму культуризму 
та головою громадської організації «ВелоХерсон». Підлітки отримали практичні поради щодо здорового способу життя та 
запрошення приєднатися до спортивних і громадських подій, що відбуваються у місті. 

 
Приємною несподіванкою став веселий і 

запальний флешмоб  від тренера з латиноамериканських 
танців Ірини Саліхової із RSSalsa студії соціального танцю 
в Херсоні, до якого із задоволенням приєдналася 
більшість учасників свята. На завершення свята всі 
учасники отримали сюрприз від кафе-кондитерської 
«Mister Cake» та яскраві повітряні кульки від 
«Приватбанку». 

Доповнила програму свята історична подорож 
«Моє місто – Херсон», яка перенесла учасників в минуле 
і дала можливість прогулятись територією фортеці, 
проспектами та парками Херсона, дізнатись про цікаві 
факти з історії забудови Шуменського мікрорайону. 

 
Бібліотека долучилася до проведення «Поетичного 

пікніка», на якому зустрілися херсонські поети, щоб привітати рідне 
місто з Днем народження.  17 вересня вони зібралися в парку 
«Херсонська фортеця» біля пам'ятника І. Кулику і відзначали День 
міста у формі міксу арт-пікніків «ЛітTERRA» і «Поетичної шафи». 
На зустрічі кожен бажаючий міг прочитати глядачам свої вірші або 
щось з поезій улюблених поетів. Звичайно, не обійшлося і без 
«батла», а нагородою стало запрошення на виставу Херсонського 
обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. 
Куліша 

 

 
Морально-етичне виховання. Правова освіта.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Для учнів шкіл  № 51, 54, 55, гімназії №1 та НВК ім. Т. 

Шевченка запроваджено інфокейс «Юридична консультація 
поруч» та short-інформації «Закони, що нас захищають». 
Бажаючі отримували юридичні поради щодо соціального  
захисту, вступу до навчальних закладів, слухали коментар 
юриста про проблеми працевлаштування неповнолітніх, 
правила оформлення прав на житло та укладання шлюбного 
контракту. Кожна зустріч супроводжувалась оглядом літератури 
з правової тематики. 
 

Спільно з партнерами – Головним територіальним управлінням 
юстиції в Херсонській області, психологічною службою ХДУ та психологом 
ЦДЮТ – розгорнув активну діяльність Центр соціально-психологічної та 
правової підтримки молоді. 
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Для студентів були організовані круглі столи «з гострим кутом» «Що робити, щоб тебе не принижували?» та 
«Я – ти: гармонія відносин». За допомогою  студентів-волонтерів    та фахівців соціально-психологічної служби ХДУ молодь 
висловлювала свої думки щодо гармонійних відносин та вчилась мистецтву домовлятись. Неабиякий інтерес викликав хід та 
обговорення вправ «Плітка» та «Ярлики». За їх допомогою молодь разом з психологом підійшли до обговорення стереотипів та 
пліток в молодіжному середовищі, їхнього впливу на спілкування. 

 
До Міжнародного дня толерантності для учнів гімназії №1 було проведено тренінг «Мистецтво жити поруч». 

Психолог ЦДЮТ та бібліотекарі допомогли школярам знайти відповіді на важливі питання: Що таке толерантність? Для чого 
вона потрібна? З чого починається толерантність? Які основні правила толерантності? 
 

Продовжив свою діяльність правоосвітній клуб «Дай руку, підлітку», розширивши коло учасників і перелік 
обговорюваних тем: 

 учням ЗНЗ № 51, 54, 55, гімназії №1, НВК № 33 були запропоновані: години ситуаційних вправ «В житті негаразди?»,  
«Впадаєш в депресію?», підлітковий бум «Хто Я? Чого Я хочу? Ким Я хочу стати?», відверті розмови «Я вже 
дорослий», година особистої думки «Що є дружба»; 

 на засіданнях клубу підлітки за допомогою психолога ЦДЮТ розмірковували над вибором майбутньої професії, 
обговорювали, як досягати омріяної мети і як долати можливі труднощі, активно висловлювали свою точку зору щодо 
відносин у сім’ї, спілкування з однолітками, розглядали проблему кризи підліткового віку. Бажаючих отримати поради на 
хвилюючі питання було набагато більше, ніж у минулому році.  

 у співдружності зі студентами-волонтерами, фахівцями соціально-психологічної служби ХДУ та психологом ЦДЮТ– Н. 
Петренко проводились заняття з казко-терапії «Промінчик доброти» та майстер-класи «Вітамін позитиву», арт-
терапія «Малюємо гарний настрій» для відпочиваючих у шкільних літніх таборах та міських таборах літнього 
відпочинку. 

 
У межах Тижня  історії і права проводились такі заходи: 

 правовий навігатор «Право. Порядок. Закон»; 

 година-застереження «Вчинок та його відлуння»; 

 вікторина «На терезах Феміди»; 

 тренінг за участі ГО «Нова Генерація» «Суть конституції та її роль у повсякденному житті».  
 
Впродовж 3 місяців в бібліотеці діяла виставка 

«Кафедра духовної літератури». З благословення 
митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна вперше зі 
старовинними  богослужбовими книгами із ризниці  та бібліотеки 
Свято-Духівського кафедрального собору всі відвідувачі мали 
змогу познайомитися у стінах книгозбірні. У читачів була 
унікальна можливість доторкнутися до найцінніших видань: 
Богослужебний Апостол 1879 року та Євангеліє Богослужебне 
1801 року.  

 Заходи були присвячені 180-річчю заснування Свято-
Духівського кафедрального собору і відбувалися за участі 
голови єпархіального відділу місіонерства, релігійної освіти і 
катехізації клірика Свято-Духівського кафедрального собору 
Української православної  церкви Костянтина Ланцева. З 
розповіді отця Костянтина учасники зустрічей довідались про історію створення храмів та їх засновників, про святих Кирила та 
Мефодія, творців слов'янської абетки, традиції писання і друкування богослужбових книг. 

. 

Сприяння та формуванню здоровому способу життя та екологічне мислення 
 

 
 
 

 
 
Працівники бібліотеки за допомогою керівника екологічного 

гуртка ЦДЮТ Н. Костіної готували добірки цікавих матеріалів щодо 
екологічних проблем нашого регіону, запрошували школярів на 
віртуальні екскурсії, слайд-шоу для обговорення тем щодо 
збереження природи.  

Школярі переглядали пізнавальні відеосюжети та 
мультфільми із життя тваринного та рослинного світу, відеосюжети 
про доброчинні акції, направлені  на поліпшення  якості питної води.   

Популяризації ідей збереження довкілля сприяла діяльність 
екологічного майданчика «Зелений кінотеатр» - спільного проекту бібліотеки 
та Центру дитячої та юнацької творчості. 
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Діти грали в сюжетні ігри та брали участь у інтерактивних вправах, відгадували загадки та вчили прислів’я. Бібліотекарі 
доповнювали зустрічі рекламними оглядами яскраво ілюстрованих книг про проблеми збереження розмаїття флори і фауни  та 
цікавою інформацією про рідкісні види тварин із Червоної книги. 

  
Продовжив свою роботу дівочий клуб «Камея», у 

якому збиралися вихованки ліцею Херсонської обласної ради 
та гімназії №1. 

 Під час зустрічей дівчата: 

 отримували поради від Оксани Прилуцької, фахівця 
жіночої консультації Херсонської міської клінічної лікарні ім. А. 
і О. Тропіних та Ганни Лісової, власниці мережі магазинів 
«Учбова книга»; 

 долучалися до наповнення рубрики «Найвідоміші 
жінки в історії», створюючи цікаві доповіді; 

 говорили про секрети гарного самопочуття, 
яскравого іміджу, створення якісних та ефективних 
презентацій; 

 стали учасницями майстер-класу із створення 
денного мейк-апу. 

 
30-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС були присвячені: 

- історичний екскурс «Чорнобиль: трагедія, подвиг, застереження»; 
- перегляд літератури «Біль Чорнобиля досі відчутний». 

 
Книгозбірня взяла участь у підготовці та проведенні заходу, присвяченого 30-річчю Чорнобильської трагедії, який 

відбувся в актовій залі виконкому Корабельної районної у місті Херсоні ради. 
 

До Всесвітнього Дня здоров’я було презентовано виставку-пораду «Здорова молодь – здорова нація». Головною 
родзинкою презентації стало започаткування партнерства книгозбірні з тренажерною залою STRONG. 
 

До Дня фізичної культури і спорту проведено крейзі-драйв «Спорт – краса, здоров’я – сила».  Учасники дізналися 
про видатні спортивні досягнення наших земляків та про те, де і якими видами спорту може сьогодні займатися молодь міста. 
 

На допомогу освіті та самоосвіті молоді 
 
 
 
 
 

 
  У 2016 році в бібліотеці стартувала комплексна програма «Почувайся європейцем – говори українською!», яка  
ставила за мету, насамперед, просування української мови для спілкування та читання в переважно російськомовному місті 
Херсоні. У межах програми: 

 проходили дні спілкування українською мовою «Звернись солов'їною - відповім калиновою» кожного першого 
вівторка місяця. До цього дня розроблялися флаєри «Мовний тюнінг: додай українську!». Отримавши їх, відвідувачі 
бібліотеки могли збагатити свій словниковий запас маловживаними  в нашому регіоні словами та висловами; 

 відбувся мовознавчий турнір «Буду я навчатись мови 
золотої» для вихованців навчально-виховного комплексу 
ім. Т.Г. Шевченка. Старшокласники продемонстрували 
обізнаність, грамотність, кмітливість, начитаність та знання 
рідної мови у різноманітних конкурсах; 

 фанатів жанру фантастики запросили на респект-зустріч з 
Максом Кідруком – популярним молодим 
українським письменником, який презентував свою нову 
книгу «Зазирни у мої сни». Говорив Кідрук не тільки про 
книгу, а й про такі поняття, як: еволюція людини, пам’ять, 
життя, смерть. Манера спілкування письменника -  
емоційна, пересипана цифрами, фактами, діаграмами, 
жартами - жваво сприймалася  слухачами, які, в свою чергу, 
поставили купу запитань  автору; 

 відбулася презентація збірки віршів та каліграм «Перепрошивка» поетеси з Луганська Олени Ольшанської; 

Діяльність бібліотеки, спрямована на допомогу освіті і 
самоосвіті молоді, розвиток загальної культури та інтелектуальних 
здібностей юнацтва, набула нового змісту і форм. 
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 започатковано діяльність клубу поціновувачів сучасної української літератури та літератури українською мовою 
«КолоКниги». Учасники говорили про творчість сучасного українського автора М.Кідрука, короля жахів С. Кінга та 
переглядали фільм «Сяйво»; 

 виставка-рапсодія «Живої мови чарування» до Міжнародного дня рідної мови та Дня української писемності і мови  
вийшла яскравою і святковою. На полицях виставки молодий читач міг знайти і погортати сторінки  книг серії 
«Знамениті українці», відкрити для себе нові імена сучасних українських письменників і поетів як: І. Роздобудько, Є. 
Положій, О. Вільчинський, М. Штельмах, Н. Сняданко. 
  
 
 
 
 
 
У 2016 році було запроваджено цикл культурно-

просвітницьких заходів для молоді «Європейські студії». Перша з 
них, «Дружня Польща», включала низку студій, присвячених 
культурі, історії, мові і освіті Польщі, і орієнтовних на молодь, що 
вивчає польську мову і планує навчатись у вищих навчальних 
закладах у Польщі. Партнерами проекту виступили Херсонське 
обласне польське товариство «Полонія»,  Інформаційний центр 
Європейського Союзу при Херсонському державному університеті та 
організація «Мережа освітніх консультантів України». 

Молодь переглядала цікаві відеосюжети про країну-сусіда та навчання наших студентів у Польщі,  знайомилася з 
бібліотечкою «Для тих, хто вивчає польську» й виставкою «Шляхетна польська література». Яскравими моментом студій 
були експрес-уроки  «Говоримо польською», які  в інтерактивній формі проводили волонтери – студенти ХДУ.  

 
Книгозбірня стала одним з переможців додаткового конкурсу 

на участь у проекті Української бібліотечної асоціації «Все про Європу: 
читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в 
бібліотеках» за підтримки Європейського Союзу (програма «Еразмус +») 
і відкрила Пункт європейської інформації.  

Завданнями Пункту ЄІ окрім надання доступу до веб-ресурсів і 
консультування щодо пошуку інформації є також організація і 
проведення виставок, культурно-просвітницьких заходів, у тому числі і в 
межах проекту «Європейські студії». Фонд бібліотеки поповнився 
літературою від посольств Польщі, Чехії, Латвії та Швеції. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Першокурсників херсонських вишів запрошували на: 

 знайомство з виставкою «Кафедра духовної літератури» та спілкування з   головою єпархіального відділу місіонерства, 
релігійної освіти і катехізації кліриком Свято-Духівського кафедрального собору Української православної  церкви Костянтином 
Ланцевим;  

 презентацію виставки-колажу «Книжковий хіт-парад». Привернув увагу яскравий  акцент виставки – інсталяція «Хіти 
десятиліть» – короткий екскурс у книжкову моду від 60-х років минулого століття до двотисячних. Родзинкою в оформленні 
виставки стали фотоколажі, на одному з яких зібрані екранізовані 
персонажі О. Дюма, Л. Керролла,  Дж.  Мартіна,  С. Ларссона тощо, а з 
іншого читачів спокушають книжки  Кузьми Скрябіна, Василя Шкляра, 
Любко Дереша та інших; 
 вечір-вшанування  «Вірний присязі і рідній землі», присвячений 
справжньому патріоту України , нашому земляку, офіцеру МВС України, 
розвіднику-кулеметнику спецпідрозділу «Миротворець», герою АТО – 
Роману Набєгову. Захід відбувся за участю голови громадської організації 
ветеранів АТО “Українська єдність” Ігоря Кравця та настоятеля храму 
Святої Олександри капелана Андрія Калити. Протягом вечора звучали 
музика у виконанні Романа та вірші з його книги «Ни шагу назад», у 
виконанні учнів Херсонського професійного ліцею харчової промисловості,  
курсантів Морського коледжу Херсонської державної морської академії; 

Впродовж  Тижня першокурсника  «Зустрінемось в юнацькій» відділи 
книгозбірні запропонували студентській молоді свої «хіти» - добірку заходів, що 
користуються популярністю у читачів і репрезентують бібліотеку як центр 
культури і дозвілля. 

 

Впродовж року проводилась різнопланова соціокультурна та 
інформаційна робота, спрямована на популяризацію знань про Європейський 
Союз, культуру окремих країн Європи.      
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 бібліотечний квест «BOOK-land» -  студенти Херсонського вищого 
професійного училища сервісу та дизайну вирушили у «подорож 
книжковою країною» - відділами книгозбірні, що тимчасово 
перетворилися на Читальну площу, Мистецький майдан, Електронно-
реєстраційну станцію, алею Каталогів і картотек, проспект 
Абонементський та вулицю Інформаційну. Кожна команда за допомогою 
гіда-екскурсовода, якими стали працівники бібліотеки, «мандрувала» за 
своїм маршрутом, використовуючи карту-навігатор; 

 презентацію збірки «І.ДЕ.Я» Сашка Обрія (Кучеренка) – члена 
Національної спілки письменників України, лауреата Всеукраїнської 
лiтературної премії ім. Василя Симоненка в номінації "За першу 
поетичну збірку" (2015), переможця обласного конкурсу молодих 
літераторів Миколаївщини «Золота арфа». Молодь взяла участь в 

інтерактивному спілкуванні з автором «На що навіяв вірш»; 

 фан-паті «Суто британський рок», з нагоди Року англійської мови в Україні.  Переглянувши безліч яскравих кліпів різних 
музичних епох, молодь переконалась, що все наймодніше в музиці з'являється  саме у Великобританії. А творчість улюблених 
гуртів може стати чудовою нагодою вдосконалити свою англійську; 

 майстер-клас «Квіткова рапсодія»  з майстром виробничого навчання Херсонського вищого професійного училища сервісу 
та дизайну Віталіною Пешенковою; 

 
До 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського проведено історичні читання «Михайло Грушевський: 

життя і діяльність очима нащадків»,  під час яких молодь здійснила віртуальну екскурсію до Державного меморіального 
музею Першого Президента України М. Грушевського, дізналися про цікаві факти з біографії видатного українського історика та 
політичного діяча, голови Центральної Ради (1917-1918 рр.) та зацікавилась переглядом літератури про його життя і діяльність,  
підготовленого працівниками книгозбірні.  

 
У ході відеомандрівки «Місто на схилах Дніпра» (із циклу «Краєзнавчі зустрічі» з розповіді бібліотекарів  6-Б класу 

ЗОШ № 55 дізнались про таємничі легенди, загадки та дивовижні історії, які пам’ятає наш край. Вони також переглянули 
документи та фотоматеріали про видатних історичних діячів, життя яких було пов’язане з Херсонщиною. 

 
У День Інтернету «Культурний web-простір» пройшли:  

 діалог «Бібліотечна навігація в електронному морі» для учнів 8-го класу ЗОШ №55;  

 інформаційна хвиля «Нетикет» для  школярів гімназії №1 та вихованців ЦДЮТ – учнів ЗОШ №4. Учасники у школі 
спілкування «Коментуй як Пушкін» з’ясували особливості розповсюдження сленгу в Інтернеті. Впродовж дня учні 
дослідили кіберпростір України, його минуле, сьогодення та майбутнє, розібралися у тонкощах етичних норм 
віртуального світу, визначили його найпоширеніші порушення та 
сформулювали 10 правил, яких треба дотримуватись в 
спілкуванні з іншими користувачами. 

Не залишилась поза увагою книжкова виставка «Реальність 
без обмежень». 

 
Бібліотека була майданчиком проведення майстер-класу 

«Співробітництво ЗМІ та НУО» для представників місцевих 
громадських організацій, на якому учасників вчили поширювати 
інформацію про свою роботу, залучати волонтерів, писати прес-релізи 
для ЗМІ і соцмереж. Викладач тренінгу – українська журналістка Олена 
Юрченко, редактор проекту української служби Радіо Свобода «Крим. 
Реалії». 
 
 
 
 
 

 
Продовжила свою діяльність молодіжна літературна 

кав'ярня «ЛітTERRA», де впродовж року було проведено 7 
зустрічей у стінах бібліотеки, 3 зустрічі за її межами та «Поетичний 
пікнік» до Дня міста.   

Кожна зустріч завсідників і гостей «ЛітTERRA»  відрізнялася 
за темою та наповненням:  

 «Студентська»,  

 «Ювілейна», «Булгаківський бал», 

 «У пошуках кави і натхнення»,  

У 2016 році бібліотекою здійснена значна за обсягом і різноманітна за 
формами робота, покликана розширити межі навчальних програм, поглибити 
інтерес молоді до художньої літератури. 

 



22 

 

 «Неформат. Дубль IV»,   

 «Відкриття 8 сезону»,  

 «Британське нашестя»,  

 «Етно-паті в українській хаті».  
Залишаються популярними такі рубрики: «Книжка до кави», 

«Творчий автограф», «Візитівка», «Музичний подарунок» та «Афіша». 
Запроваджено нову рубрику "Вільний мікрофон", у якій завсідники 
можуть поділитися враженнями від прочитаних книжок, побачених 
прем'єр й почитати щось цікавеньке. У рубриці «Спеціальний гість» 
відбулося спілкування з письменником-фантастом, перекладачем, 
представником загальнодержавної української газети «Кримська 
світлиця» Валерієм Верховським. Пан Валерій також презентував 
роман К. Уілліс «Книга Судного дня», який нещодавно вийшов 
українською у його перекладі. 

За 2016 рік музичними виступами завсідників «ЛітTERRA» радували такі херсонські музичні колективи як «Город 
Неспящих», «WINDMUSIC» та «CHILD ROLAND». 

Впродовж літніх канікул літтерріанці збиралися на зустріч «Арт-пікніки» у парках міста, відвідували художні виставки. 
Літтерріанці брали активну участь у заходах бібліотеки до Дня молоді, Дня Незалежності та в обласному фестивалі молодіжного 

читання «Відкрий свою книгу». 
«ЛітTERRA» відсвяткувала свою 6-ту річницю існування, 

а кількість учасників групи у соцмережі Вконтакте налічує 580 осіб 
 
«ЛітTERRA» стала поштовхом для нового творчого 

проекту – «Поетична шафа». Заходи  проходили у різних 
кав’ярнях міста у форматі «вільний мікрофон», де  всі бажаючі 
могли виступити з авторськими поезіями та творами відомих 
поетів чи прозаїків. Найактивніші брали участь у «поетичному 
батлі», змагаючись за запрошення до театру. 

Зустрічі «Поетичної шафи» відбуваються за підтримки 
Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б. Лавреньова, 
громадської організації «ФРІ» та Херсонського обласного 
академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша. 

 
У  День народження Т. Г. Шевченка працівники книгозбірні запропонували студентам економіко-технологічного 

технікуму Херсонського національного технічного університету: 

 огляд книжкової виставки-персоналії «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття…», 

 книжкову викладку «Шляхи Тараса», 

 відеорозповідь «Музика Кобзаревої душі». 
Найбільшу зацікавленість молоді викликала науково-популярна книга Юрія Ковтуна «Тарасові музи»  про жіноцтво, яке 
оточувало Шевченка, його сердечні почуття, що надихали великого поета та художника. 

 
Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. 

Б.Лавреньова взяла участь у культурно-мистецьких заходах, 
присвячених 202-й річниці від дня  народження Тараса Шевченка. 
В обласному палаці молоді та студентів Херсонської обласної 
ради була розгорнута озвучена книжкова виставка-інсталяція 
«Оживає Кобзареве слово». Виставка неначе поєднала 
покоління і століття, минуле і сучасне. Увагу молоді, підлітків, 
людей поважного віку привертало колоритне оформлення 
виставки: хата-мазанка під стріхою, колодязь, лавка з 
вишиваними українськими рушниками та глиняним посудом. А 
поруч на виставковому стенді – твори Шевченка друковані та на 
електронних носіях, добірка праць відомих шевченкознавців і 
альбомів репродукцій, низка творів херсонських письменників, присвячених Кобзареві, та унікальні видання, подаровані 
українською діаспорою з Америки. Кожен відвідувач виставки зміг відчути, що Кобзареве слово актуальне сьогодні, як ніколи, 
адже воно об’єднує  Україну і змушує замислитись над сьогоденням і майбутнім нашої держави. 

 
У рік вшанування пам’яті І.Франка було проведено  Long-моб «Мій Франко» – цикл заходів, що тривав півроку і 

допоміг зрозуміти    юним читачам бібліотеки, як важливо не обмежувати своє сприйняття Франка творами зі шкільної програми.  
Учнів шкіл міста запросили на: 

- «Франко-квест»; 
- виставку-портрет «Апостол духу, Каменяр Іван Франко»; 
- поетичний non-stop «Твоєму генію мій скромний дар» у відео форматі; 
- Франко-фест «Каменяр української землі».  
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Бібліотекарі підготували відеорозповідь про невідомі факти з біографії Івана Яковича, про  міжнародну премію, яку 
започакував онук поета Роланд Тарасович Франко. Молодь здійснила віртуальну подорож на батьківщину Франка та до 
Львівського музею історії релігії, де відкрилася виставка «Іван Франко. Мойсей», присвячена 160-річчю від дня народження 
Каменяра. Прозвучали ліричні вірші і сучасні пісні на слова Франка «Знаєш» та «Тричі мені являлася любов». 

 
Для учнів ЗНЗ № 55 було проведено цикл уроків з української літератури на замовлення «За межами підручника»: 

літературна акварель  «Поетична пісня України», присвячена Лесі Українці (до 145-річчя від дня народження та 105-річчя 
написання «Лісової пісні»), «Перший роман з народного життя» за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?»та «Дивовижний світ казок Івана Франка». 

 
 
 
 
 
Бібліотека підготувала низку ювілейних заходів: 

 вечір-портрет  «Я в цьому місті народився», на який запросили старшокласників Херсонської  гімназії № 1 і вчителів 
української мови та літератури шкіл міста і області, які проходили перепідготовку в Академії  неперервної освіти. Гості вечора 
здійснили  віртуальний  тур  музеєм Бориса Лавреньова,  що на сайті книгозбірні, та «Подорож» в живописний світ письменника, 
дізналися про херсонський період життя Б.А.Лавреньова. На заході відбулась презентація книжкової виставки-вшанування 
«Грані таланту Бориса Лавреньова»; 

 бібліотечний квест «Населений острів Бориса Лавреньова», у ході якого восьмикласники гімназії № 1 разом з 
капітаном  бібліотечного корабля  «Юнацька перлина» та його помічниками, занурившись  у світ морських  пригод, відкривали 
для себе  різні грані таланту знаменитого письменника-земляка, мариніста, художника. Наприкінці квесту скриню-приз із 
солодким скарбом отримала команда, яка перемогла у літературній вікторині. 

 
Знайомству користувачів бібліотеки з літературою рідного краю сприяли: 

 літературний дебют «Злет душі Любові Пронько-Ященко», на який запросили людей, небайдужих до  українського 
слова:  письменників, викладачів української мови та літератури, що наразі навчались в Херсонській академії неперервної 
освіти, та всіх поціновувачів поезії. Авторка презентувала свою збірку «Мереживо мого життя». На заході були присутні 
відомі майстри слова: В.Гайдамака, В. Кулик, Т. Щерба та 
народний вокальний колектив обласного Палацу культури 
«Журавка». Всі бажаючі  придбали збірку «Мереживо мого 
життя», а виручені кошті були передані волонтерам для 
бійців в зону АТО; 

 презентація нової збірки «Торкаючись почуттів…» 
відомої поетеси, прозаїка, члена Національної спілки 
письменників України, педагога, відмінника народної освіти 
Таїсії  Миколаївни Щерби. На літературне свято запросили 
десятикласників ЗОШ № 55, письменників, вчителів, 
шанувальників творчості Т.М.Щерби. Музичним 
подарунком були українські пісні у виконанні тріо 
бандуристів, студентів Херсонського музичного училища, 
переможців конкурсу «Провесінь» та народного вокального 
колективу обласного Палацу культури «Журавка». 

 
 
 
 

 
 

 Найцікавішими виявилися теми:  

 «Етикет у великому місті» (на вулиці, в театрі, кіно),  

 «Дрес-код – мова вбрання»,  

 «Етикет кохання та знайомства», 

 «Етикет гостя та господаря»(«від обіду до фуршету», 
«будемо взаємно ввічливими»),  

 «Вчимося європейському етикету».  
 Слухачі отримували практичні поради для різних 
ситуацій на щодень, знайомились з історією етикету від давніх 
часів до сьогодення. Брали участь в інтерактивних вправах та 
набували навичок гарних манер, які допоможуть у досягненні 
успіху у майбутньому. 

 

 Позитивні відгуки викладачів, курсантів Херсонської морської державної 
академії, школярів та відпочиваючих у міських таборах літнього відпочинку   
отримав цикл комільфо-вечорів «Привчіть себе до гарних манер». 

 

Протягом другої половини вересня заклади культури та освіти Херсона, 
названі на честь відомого письменника-земляка Бориса Андрійовича Лавреньова, 
провели  «Лавреньовські зустрічі», присвячені 125-річниці від дня його народження. 

 

http://unalib.ks.ua/files/unalib/Image/anons/Lavrenev_1.jpg
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 Учні 9-х класів ЗНЗ №54,55 отримали інформацію про професії сучасності (логіст, веб-майстер, маркетолог, pr-агент) під час 
днів кар’єри «До чого лежить душа» 

 Ярмарок професій «Звернемось до фахівця» неодноразово проводився для учнів випускних класів і допомагав 
старшокласникам визначитися, у якій сфері себе реалізувати. 

 Анкета інтересів «Я і світ професій» проводились за підтримки  психолога ЦДЮТ. 

 
Естетичне виховання. Організація дозвілля 

 
 
 

 

     

У межах діяльності   АRT-агенції «Дивоквіт» відбулася низка творчих виставок у різних жанрах і техніках мистецтва та 
рукоділля, які знайомили широкий загал із творчістю молодих митців Херсонщини: 

 дивовижними вовняними  тваринками, казковими та фантазійними персонажами, прикрасами, іншими аксесуарами 
порадувала виставка «Вовняна акварель» Поліни Кізенко. Справжні твори мистецтва, створені в техніці фелтингу 
(валяння), полонили приємною позитивною енергетикою та неповторною красою; 

 у казковий світ вигаданих птахів і звірят, дивовижних дерев і барвистого розмаїття рослин переносила виставка 
«Квітнуть барви «Чонгар-саду» вихованців народної самодіяльної студії декоративного розпису с. Чонгар Генічеського 
району (керівник Лихачова Н.І.). Яскраві, щирі, сонячні картини дітей викликають захоплення і посмішку. А вміння за 
допомогою фантазії і фарб, передати свої почуття, любов до рідної землі вражало відвідувачів; 

 кумедні тварини, улюблені страви, популярні герої казок та 
мультфільмів, створені за допомогою звичайного гачка і 
ниток умілими руками талановитої майстрині  Вікторії 
Рудякової, не залишили байдужими ні дорослих, ні малечу. 
Її персональна виставка «Хитромудрі витівки гачком» 
підкорила різноманітністю і різноплановістю виробів, 
тонким смаком і оригінальністю та спонукає зайнятися 
рукоділлям; 

 сонячними, життєрадісними натюрмортами та краєвидами, 
сповненими щирими почуттями і емоціями зачарувала 
виставка юної херсонської художниці Марії Клюйко 
«Калейдоскоп емоцій на полотні». А вміле володіння 
олійними фарбами, які вдало передають і почуття автора, і 
красу навколишнього світу, знайшло чимало прихильників 
прекрасного; 

 розмаїттям видів і технік декоративно-прикладного мистецтва, креативністю і оригінальністю виробів подивувала і 
порадувала виставка учнів шкіл Корабельного району «Майстри кольорового дивоквіту»; 

 високим рівнем майстерності, вишуканістю, незвичайними і цікавими творчими рішеннями підкорив вернісаж робіт 
вихованців зразкової студії образотворчого мистецтва Херсонського центру дитячої та юнацької творчості «Захоплення. 
Натхнення. Творчість». 

 
 

 

 За лаштунками театральної вистави мандрували учні ЗОШ №55 разом з народним артистом України, головним режисером 
Херсонського академічного театру ляльок Борисом Чуприною під час зустрічі «Театр казкових ідей». Зацікавили дітей і різні 
види ляльок, і процес їх виготовлення, і використання в театрі. А від уривку з нової вистави у виконанні молодих акторів 
Олександра Ворони, Юлії Ступки та Станіслава Рубльова всі були у захваті і нагородили гостей щирими оплесками. 

 Жвавою та безпосередньою формою спілкування, вмінням цікаво і доступно донести до слухача, здавалось би, тривіальні і 
нудні факти вразив і приємно здивував підлітків один із засновників та командорів Центру живої історії та реконструкції 
«Олешшя» Олексій Білецький. На краєзнавчих студіях «Ми хочемо знати наш край» своєю кипучою енергією, креативним 
мисленням та любов’ю до Таврійського краю він підзарядив і школярів. 

 Незвичайне знайомство з Херсонським художнім музеєм ім. О.Шовкуненка  та його колекцією відбулося у дев’ятикласників 
ЗОШ №54. Завідуюча інформаційно-масовим відділом музею Ольга Горельцева провела його у формі гри-виставкового 

Профбутик «Знайди своє покликання», до роботи якого долучались 
викладачі та студенти навчальних закладів, допомагав старшокласникам 
зробити вважливий життєвий вибір.  

 

Комплексна цільова програма «Творчість + молодість = успіх» 
об’єднала заходи, спрямовані  на формування у молоді естетичного смаку, 
потягу до джерел  українського народу, скарбниць культурної спадщини 
людства, мистецьких надбань митців рідного краю та прагнення реалізувати 
свій творчий потенціал. 

Арт-вітальня «Сузір’я муз» протягом року запрошувала до спілкування з 
юнацтвом відомих митців, успішних учасників молодіжного життя міста, 
творчі колективи, які  крокують в ногу з часом. 
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турніру «Створи виставку року!», під час якої старшокласники із захопленням підбирали експонати зі сховищ музею та 
самостійно організовували свої виставки. 

 Унікальну майстриню, талановиту людину, відому землячку, родоначальницю художнього текстилю на Херсонщині  
заслуженого художника України Марію Шнайдер-Сенюк вітала молодь під час творчого спілкування «Зачарований простір 
текстилю». Гострий розум, щирість і відкритість 80-річної майстрині підкорили присутніх, а чудові гобелени здивували, 
захопили своїм різнобарв’ям,тонким відчуттям кольорової гами та розмірами; 

 

 У справжній фестиваль рукотворних ляльок перетворилася 
зустріч-знайомство майстринь-лялькарів з юними умільцями 
під назвою «Авторські ляльки майстрів народної 
творчості», організований спільно з Херсонською спілкою 
майстрів народного мистецтва «Дніпровська палітра». 
Колоритна та говірка Ольга Жукова зачарувала всіх своїми 
легендами, бувальщинами пов’язаними з кожною лялькою-
мотанкою; молода майстриня Еліна Передерей підняла 
настрій кумедними ведмедиками тедді та зворушливими 
ляльками-тільдами, пошитими із натуральних тканин; 
безпосередні та завзяті текстильні ляльки Тетяни Зуєвої 
заохотили багатьох до участі у міні-майстер-класі, а 
скульптурні ляльки з пап’є-маше Ольги Степанової вразили 
складною технологією виготовлення та разюче тонкою 
манерою виконання. 

 
Секретами примхливої моди та таємницями природної краси поділились учні та майстри виробничого навчання «ДНЗ 

Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну» на майстер-класах «Мистецтво і краса крокують поруч»: 

 бути привабливою та красивою, знайти свій неповторний образ і правильно користуватися косметикою допоміг майстер-
клас «Секрети і техніка природного макіяжу»; 

 стати чарівною і неповторною за допомогою стильної зачіски підказав майстер-клас «Зачіска як мистецтво, мистецтво 
зачіски»; 

 бачити і творити красу із звичайних та простих квітів, трав, сухоцвіту, мистецтву аранжування та декорування 
флористичних композицій навчив майстер-клас «Квіткова рапсодія: флористика». 

На рандеву з творцями високої моди, видатними кутюр’є сучасності  побували старшокласники ЗОШ №54.  Історії успіху 
«Маестро високої моди» здійснили екскурс в минуле майстрів Haute Cauture, надихнувши молодь на прагнення до творчого 
зростання, пошуку свого місця в житті. 

Розкіш української душі і безмежну глибину таланту відомого актора театру і кіно розкрила кіномозаїка «Легенди 
українського кіно: Богдан Ступка». Великий інтерес викликав той факт, що Майстер представлений у різних іпостасях – не 
лише на сцені, а і в інших колах та ситуаціях. Розкрито пристрасті й уподобання артиста, його духовний світ , смаки… 

Майстерня «Handmade» на своїх заняттях навчала школярів навичкам працювати з різним матеріалом та вмінню 
втілювати свої ідеї і фантазії у оригінальні, чарівні вироби: 

 діти із задоволенням вирізали білосніжних паперових янголят та загадували бажання на майстер-класі «Новорічні 
янголята»; 

 на майстер-класі «Символ року» кумедну, веселу мавпочку-символ 2016 року за китайським гороскопом завзято і вправно 
виготовляли і дівчатка, і хлопці 

 

 низка майстер-класів відбулася напередодні Великодніх 
свят. На них, озброївшись ножицями, клеєм та всіляким 
підручним матеріалом, і малеча, і старшокласники творили 
свої писанки та прикраси, підключивши фантазію, креативні 
ідеї. Яскраві, неповторні вироби оздобили дерева 
Покровського скверу міста під час перфоменсу «Писанковий 
сад» та святкове дерево біля книгозбірні під час акції 
«Великоднє дерево»; 

 

 ляльки-мотанки у вигляді янголів – оберегів для наших 
воїнів-захисників, старанно майстрували учні ЗОШ №55 на 
майстер-класі «Оберіг на передову». До кожного оберега 
вони додали вітальні листівки та малюнки, щоб зігріти 
наших бійців  на передовій теплом і щирістю своїх сердець; 

 Червоний мак як символ пам’яті про трагічні події та скорботи за численними втратами під час Другої світової війни, 
виготовляли школярі на  майстер-класі «Червоний мак-квітка пам’яті». 
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Протягом року в межах клубу обдарованих і кмітливих «Клуб’ОК» відбулося 10 майстер-класів, найяскравішими з яких 
були «Букет з цукерок» до Дня вчителя, «Клаптикова мозаїка», де хлопці майстрували кумедних мавпочок, а дівчата – прикраси-
браслети.   

Глядачами музичної вистави, що  складалась із уривків рок-опери «Юнона і Авось», стали люди з обмеженими 
фізичними можливостями. Вони щиро й емоційно сприймали постановку про ліричну, і в той же час, трагічну історію кохання, 
віддячуючи акторам – учасникам театральної студії «Арт-Клас» Херсонського центру дитячої та юнацької творчості, гучними 
оплесками 

 

До Дня святого Валентина 

Побачення серед книг «Все починається з любові» 
поєднало курсантів морського коледжу Херсонської морської 
академії та дівчат із ліцею Херсонської обласної ради. Молодь із 
задоволенням дізналась про цікаві факти з історії виникнення та 
традиції святкування Дня Святого Валентина у різних країнах 
світу та відкрила для себе найбільш романтичні пари світової 
літератури і кіно. Потім на юнаків і дівчат чекала конкурсна 
програма: вони шукали пару за допомогою валентинок, вчилися 
робити подарунки власними руками, дивували оригінальними 
«солодощами-компліментами», призначали побачення без слів  - 
за допомогою пантоміми. Кожна пара отримала маленький 
сюрприз, який знаходився у повітряній кульці, а глядачі-солодкі 
призи за участь у вікторині. Додав усім гарного настрою майстер-
клас із сальси, де учасники продемонстрували свою грацію і 
почуття ритму. 

До Дня всіх Святих 

 У загадкову атмосферу модного і нового для нашої країни свята поринули учні ЗОШ №55. Незважаючи на страхітливу 
атрибутику: летючих мишей, чорних кішок та злого Джека, весела пані Гарбуз порадувала гостей осіннім кошиком всіляких 
ігор, конкурсів та вікторин. Тому сумувати було ніколи і задоволення та гарний настрій отримали всі учасники дійства під 
назвою «Сутінковий десант: операція «Halloween»; 

 На Halloween-party «Страшенно веселе свято» завітали юні відьмочки, роботи,кумедні вампіри, герої улюблених казок 
та страшилок з клубу по вивченню англійської мови «Альбіон» ХЦДЮТ. Не дивлячись на солідні костюми та «бойовий» 
розпис, всі вони веселились брали участь у конкурсах і вікторинах, співали англійські та українські пісні, танцювали і, як 
годиться, смакували солодощі.  

 
До Дня Святого Миколая 

 Свято-феєрія «Дари Святого Миколая» подарувало вихованцям ХЦДЮТ театралізоване дійство, розважальну програму, 
солодкі призи та гарний настрій. 

 
 
 
 
 
 

 Родзинкою свята «Ой, щедрик-щедрик, вже 
приходить Новий рік!» напередодні старого 
Нового року (на Василя), став різдвяний вертеп 
від вихованців недільної школи Хресто-
Воздвиженської церкви Херсонської єпархії УПЦ. 
Вистава вразила і чудовими костюмами, і гарними 
декораціями, і акторською грою, і чарівним співом. 

 Смачними пасками і солодощами пригощалися 
вихованці НВК ім. Т. Шевченка та із задоволенням 
пригадали історію виникнення  Великодня, святу і 
обов’язкову атрибутику  цього дня на  заході 
«Сонце світить нам з небес - Христос 
Воскрес!». 

 Таємниці та містичні легенди зелених свят 
повідало дітям «Зелене Купало в літо упало». 

 «Прийшла Покрова – сиди, чумаче, вдома» 
відкрила молоді символічне значення для України та її війська покровительство Пресвятої Богородиці. 

Пізнавально-розважальні заходи під час свят дали можливість дітям 
та молоді весело і з користю провести час у бібліотеці. 

 

Етнографічні експедиції у світ звичаїв та традицій українського 
народу, пов’язаних із календарно-обрядовими святами, об’єднав цикл заходів 
«Від свята до свята». 
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У програмі Дня відкритих дверей цього року були:  

 піратські розваги «Галера пригод», де читачі 
поринули у запеклу боротьбу за скарб.  Хлопці і 
дівчата пройшли складним маршрутом й отримали 
задоволення від пригод, гарний настрій і впевненість у 
тому, що відвідувати бібліотеку – весело, цікаво і 
захоплююче. Школярі виявили не тільки свою 
спритність, винахідливість,  кмітливість, а й уміння 
орієнтуватись у нестандартних ситуаціях, допомагати 
один одному, працювати в команді. 

 книжкова виставка «БібліоАс» відрізнялась 
яскравістю та креативністю і привертала увагу  
читачів. 

 огляд-рейтинг кращих книжок про піратів із фондів 
бібліотеки, здатних захопити увагу і сучасних молодих 
читачів. 

 

 

 

Театралізоване дійство «Дитинства яскравого мить» 
об’єднало розмаїття мозаїки святкування Міжнародного дня 
захисту дітей: 

 на галявині веселих витівок «Світ у дитячих долонях» 
проходили різноманітні ігри, конкурси та вікторини, 
перегляд мультфільмів тощо; 

 літературні жмурки «Знайди героя книги» спонукали 
дітей до пошуку в книгах героїв улюблених казок, 
відгадування літературних загадок; 

 творчий майданчик «Оселя майстрів» зібрав 
креативних та вмілих дітей, які натхненно і вправно 
виготовляли чарівних яскравих метеликів; 

 у справжній «водоспад емоцій» «Солодке літо» 
занурилися дітлахи  разом з елегантною пані «Літо». 
Вона запросила всіх до незвичайного міста Веселинбург, 
де на них чекали розваги, змагання, конкурси, і, звичайно ж, солодкі сюрпризи; 
 
Вихованці НВК ім. Т.Шевченка не піддалися на хитрощі Червоної Шапочки та Пеппі Довгопанчоха, які провели з ними 

літературну мороку «З якої я казки?», конкурси та ігри. Як не намагалися героїні казок заплутати і збити з пантелику дітей, 
вони успішно впорались із завданнями і ерудит-лото «Сторінками улюблених казок», і вікторини «Казки», показавши неабиякі 
знання та ерудицію.  
 
Для відпочиваючих у літніх таборах також проводились: 

 Майстер-класи клубу обдарованих і кмітливих «КлубОК»; 

 Розважально-ігрова програма «Кращі подружки-м’які подушки»; 

 Літній круїз «Канікуляндія»; 

 Галявина кмітливих витівок «Кмітлива дзиґа»; 

 Читання в парку «Карколомні пригоди міфологічних героїв»; 

 Книжковий кастинг «Обери та прочитай»; 

 Казкотерапія «Промінчик доброти»; 

 Літературна кототека «Найвідоміші коти – герої книг»; 

 Уроки етикету «Що ви знаєте про етикет»; 

 Розважально-пізнавальна програма «Літня пора – радій дітвора»; 

 Екологічний калейдоскоп «Квіти розповідають казки». 
 

Програма «Літня пора – радій дітвора» включала низку заходів для 
дітей і підлітків, що відпочивали протягом літа у шкільних та міських 
оздоровчих таборах «Сонечко» і «Юнга». 

 

У бібліотеці склалася певна традиція – 30 вересня, у Всеукраїнський 
день бібліотек, головними героями свята є читачі. Цього дня для них – відкриті 
двері усіх відділів, особлива увага, подарунки і приємні сюрпризи. 


