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руху – організації таких літніх майданчиків для користувачів , які є 

досить популярні в усій Україні. Пропонуємо Вам досвід нашої 

роботи з цього напрямку. 

 

 

Укладачі:               Т.А. Бакуменко, О.І.Саєнко, Т.В. Смєкалова  

Редактор                С.О. Андрус 

 

Відповідальний     М.В. Жарова 

за випуск             

 

 
Електронна версія видання розміщена на сайті  

ОКЗ «ХАРКІВСЬКА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА» і блозі  «Файні ПАВи» 

http://khoyub.com.ua/vidavnicha.html 

http://fayni-pavu.blogspot.com/ 

 
© ОКЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА», 2017 

http://fayni-pavu.blogspot.com/


3 
 

       На сьогодні, величезна кількість бібліотек України різного рівня  

- обласних, міських, районних, селищних можуть запропонувати 

своїм користувачам, місцевим громадам план дій на період літнього 

сезону, презентувати свої бібліотеки, як територію неформального 

спілкування, розширення і поглиблення знань, місце де допоможуть 

у  самовизначенні, сприятимуть самореалізації кожної особистості.     

Ідея «Літніх канікул» в бібліотеці сьогодні є досить поширеною 

серед бібліотек, оскільки книгозбірні стають місцем, де можна не 

просто прочитати літературу, але й обмінятись думками, знайти 

співрозмовників і об’єднати громаду навколо чогось. Тому і 

Харківська обласна бібліотека для юнацтва  приєдналася до цього 

руху – організації таких літніх майданчиків для користувачів, які є 

досить популярні в усій Україні. 

    Канікули для дітей  – це дні веселого літа й дозвілля. А для наших 

працівників – гаряча робоча пора. Діти завжди спостережливі і 

допитливі – їм хочеться усе побачити, пізнати, зрозуміти. А ось ми, 

бібліотекарі, і повинні допомогти їм осягнути навколишній світ, 

посіяти в душу дитини зерна доброти, чесності, порядності, відчуття 

прекрасного.  

     Співробітники усіх відділів бібліотеки активно долучаються до 

організації дозвілля своїх читачів, які відпочивають у літніх таборах 

міських  шкіл.  Разом з фахівцями ХОБЮ діти цікаво і змістовно 

проводять літні канікули, отримуючи позитивні емоції від зустрічі з 

літературними героями, покращують навички спілкування, 

розвивають свої інтелектуальні та творчі здібності, поповнюють 

багаж необхідних знань. Бібліотека для них стала територією 

неформального спілкування, розширення і поглиблення знань, 

місцем, де допоможуть у самовизначенні, сприятимуть самореалізації 

кожної особистості, простором для дозвілля. 

   А тим, хто лише стоїть на шляху самовизначення, продовжує 

осмислювати напрями та шляхи трансформації своєї соціокультурної 

діяльності, пропонуємо досвід роботи Харківської обласної 

бібліотеки для юнацтва, яка чотири роки поспіль приділяє значну 

увагу читанню дітей під час літніх канікул та організації їх 

змістовного дозвілля. 
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Бібліотечні канікули. Постскриптум 
  

       Влітку, коли починаються довгоочікувані шкільні канікули і 

попереду все літо Харківська обласна бібліотека для юнацтва 

перетворюється у літній бібліотечний табір, якій пропонує дітям 

заповнити своє дозвілля читанням та різноманітними розвагами. 

Після напруженого навчального року учням треба відпочити, 

насолодитись сонцем, теплом і вільним часом. Протягом місяця 

бібліотека  гостинно зустрічає учнів пришкільних таборів, яким 

пропонуються цікаві літературні заходи, зустрічі, розважальні ігри і 

презентації. 

      Цій напрямок у ХОБЮ успішно працює, набираючи оберти з року 

в рік вже шостий сезон, починаючи з 

2012 року.  

     Наведемо коротку статистику:  

- 2012 року в межах «Бібліотечних 

канікул» бібліотеку відвідали 

учні пришкільних таборів 7 

шкіл; 

- 2013 року – 8 шкіл; 

- 2014 року – 9 шкіл; 

- 2015 року – 11 шкіл; 

- 2016 року – 15 шкіл; 

- 2017 року – 17 шкіл. 

        При цьому кількість екскурсій та 

інформаційно-розважальних заходів з кожним роком також стає 

більше. І розширюється коло районів міста, керівництво шкіл яких 

виявляє бажання взяти участь у програмі бібліотеки. Так, в 2015 році 

до нас приєднався Слобідський (Комінтернівський) район, який 

територіально знаходиться далеко від бібліотеки. 

         За доброю традицією, вже вкотре в нашій бібліотеці протягом 

трьох тижнів червня не стихав дитячий сміх. А все тому, що учні 

пришкільних таборів Московського, Немишлянського, Слобідського 

та Київського районів м. Харкова поспішали на екскурсії та 

інформаційно-розважальні заходи, організовані фахівцями всіх без 

виключення відділів бібліотеки в межах програми «Бібліотечні 

канікули». 
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        Підводячи підсумки цієї креативної, надзвичайно цікавої, 

захоплюючої, неординарної, ексклюзивної, ще більш удосконаленої 

порівняно з минулим роком програми (і це не лише наші висновки, а 

й відгуки керівників, викладачів та учасників пришкільних таборів), 

наведемо факти:  

всього за 14 днів: 

 Проведено 94(!) екскурсії та інтерактивні програми; 

 В екскурсіях та заходах взяли участь майже 2300 учнів 

пришкільних таборів; 

 З бібліотекою співпрацювали одночасно 17 шкіл, серед них дві 

приєдналися до нас вперше; 
 

партнерами програми були: 

 працівники Центру реабілітації рукокрилих при Екопарку 

Фельдмана; 

 молода й талановита харківська письменниця Юлія Баткіліна; 

 представники школи Dende Capoeira Kharkov Вікторія та 

Олександр Байбаченки; 

 зоозахисники-волонтери міста Харкова 

 телевізійний режисер, ведуча, викладач і директор школи 

фільммейкерів «Новий кадр» Катерина Усменцева; 

 активісти ГО «Добра воля» організації-співзасновника 

«Еколендінг»; 

     Креативний колектив ХОБЮ підготував для учнів пришкільних 

таборів дуже цікаву та різноманітну програму конкурсно-

розважальних заходів «БІБЛІОТЕЧНІ КАНІКУЛИ!!!». Майже 100 (!) 

івентів кожного дня з дев’ятої до тринадцятої години не залишать 

нікого байдужими. 

     Наші фахівці максимально проявили свою креативність, фантазію, 

таланти у запропонованих заходах:  

1) чи то весела наука хімія зі справжніми дослідами 

(бібліотекарі-хіміки?!); 

2) чи складання мапи світу на прикладах карт різних країн (хто 

взагалі хоч раз бачив географічні карти, складені 

спеціалістами інших країн?!); 

3)  чи розтлумачувати дітям, хто така латімерія, чупакабра, 

торнадо, зникле озеро або навіть рожеве, діти-індиго так, що 

вони готові ще і ще слухати і пізнавати, а наші фахівці готові 

ще і ще розповідати про незвідане та незвичайне (!); 
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4) чи поєднати в заході всі можливі ресурси: презентацію, відео, 

інтерактивну бесіду з цікавими фактами, і навіть сувеніри на 

згадку, виготовлені власноруч (і все це про пухнастих 

улюбленців котів!); 

5) чи взяти на себе сміливість провести в бібліотеці 

інтелектуальний батл, запозичений з популярного телеканалу 

«Дівчата проти хлопців» (і це їм вдалося!); 

6) Чи організувати групу дітей так, що вони лише за одну 

годину (!) намалювали та презентували місто своєї мрії (!); 

7) Чи підійти до організації пізнавально-розважальної години 

настільки серйозно, що кожен фахівець відділу, 

відповідальний за даний захід, був задіяний у проведенні 

(навіть, якщо відділ не спеціалізується на проведенні масових 

заходів). 
 

     Директорам, їхнім заступникам, керівникам пришкільних таборів 

та викладачам усіх шкіл, які співпрацювали з нами в «Бібліотечних 

канікулах», велика подяка і сподівання на майбутню співпрацю.   
 

   Ось так коротенько і все про те, чим ми пишаємося і готові з усіма 

бажаючими поділитися досвідом. Але ми, як завжди, не зупинимося 

на досягнутому і на наступний рік вже знаємо, як будемо 

розширювати і вдосконалювати цей напрямок. Адже ми розуміємо, 

що цікаві, потрібні і перспективні!!! 

Тетяна Бакуменко, завідувачка 

відділу обслуговування ХОБЮ 
 

Фотогалерея: 

Юних учасників 

інформаційного майданчику 

«На крилах спорту» 
навчали мистецтву 

бойового танцю 

представники школи Dende 

Capoeira Kharkov Вікторія 

та Олександр Байбаченки. 

Дякуючи їм, нові знання 

про цей незвичайний спосіб 

тримати тіло й дух «на 

висоті» були не лише 
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сприйняті, але й перевірені на практиці учнями пришкільних таборів 

ХЗОШ №58, ХГ №178 

«Освіта» та ХЗОШ №139. 
       Мої хвостаті друзі.  
   Бібліотекар Інна Савчукова 

вже не один рік проводить 

для студентів Харківського 

машинобудівного ліцею 

майстер-класи з правильного 

поводження із меншими 

братами людини. А от дітям 

про те, як доглядати за таким 

друзями,  розповідала 

вперше. Ця бесіда була і цікавою, і корисною. 

Цікаво про підземний Харків 

В рамках проекту 

«Бібліотечні канікули» учні 

ХЗОШ №139 мали змогу 6 

червня ознайомитися з 

цікавими фактами про 

життєдіяльність 

метрополітену та 

переглянути відео про 

будівництво метро від 

першого ковша до відкриття 

останньої діючої на даний 

момент станції «Перемога». 

  Наприкінці зустрічі хлопці та дівчата загальними зусиллями 

розв’язували невеличкий 

кросворд  і, дізнавшись ключове 

слово, з’ясували, яка станція 

метро є найпатріотичнішою в 

нашому місті. 
Екологічний майстер-клас  
        Екологія – наука важлива та 

цікава. Та чи постійно ми 

дотримуємось її принципів у 

нашому повсякденному житті?  

Активісти ГО «Добра воля» 
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впевнені, що навчати принципів екологічного життя варто всіх, а 

дітей та підлітків – у першу чергу.  

 Гостя заходу Ксенія розповіла про те, що її організація буда 

однією із засновниць вже відомого нашим користувачам проекту 

«Еколендінг». Вона розкрила страшні секрети про те, як люди щодня 

забруднюють рідний край. А ще поділилася рецептом подолання 

«сміттєвого монстра» та збереження природи України. 

 Хочеться вірити, що учні ХЗОШ №98 та №64 прислухалися до 

почутих цінних порад та в подальшому будуть дбати про оточуючий 

світ.  

Неймовірна Японія! 

   З учнями 

пришкільного табору 

ХЗОШ № 31 бібліотекарі 

розкривали таємниці 

«країни, де сходить 

сонце». Розважально-

ігрова програма 

«Неймовірна Японія» 

ховала немало 

сюрпризів. Починаючи з 

традиційної чайної 

церемонії та 

національної боротьби сумо, продовжуючи дивами кібернетичної 

думки та робототехніки, Японія поступово відкривала перед 

слухачами завісу своєї таємничості.  

Складемо мапу світу  
Учням ХЗОШ № 31 

довелося відстояти своє 

право називатися знавцями 

географії, проявити 

креативність у підказуванні 

цікавих фактів один одному, 

жартувати та весело 

проводити час. Інколи 

гравцям діставались складні 

завдання та дякуючи 
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«книжковим підказкам» вони із честю долали перешкоди та 

перемагали, дізнаючись нові факти про Україну та земну кулю. 

Результатом випробування 

залишилися задоволені всі 

його учасники. 

«Літературна ігротека»  

29 травня фахівці 

відділу обслуговування 

користувачів приготували 

«смачну страву» для учнів 

пришкільного табору ХЗОШ 

№139, які стали учасниками 

захопливої «Літературної 

ігротеки». Але варто 

сказати, що якби хлопці та дівчата не взялися так завзято «хапати 

слова», розв’язувати кросворди, фантазувати та розгадувати загадки, 

навряд чи б цей захід був би настільки яскравий. А тому хотілось би 

подякувати їм за активність та готовність напружувати мозок заради 

знань. Хто знає, може сьогодні в нашій бібліотеці були майбутні 

письменники, журналісти та літературознавці?! Та ким би не стали 

наші молоді гості, вони обов’язково будуть обізнані в світі книги.  

Мандруймо у світ природи. 

Учні пришкільних таборів 

ХЗОШ №58 та ХЗОШ №124 

мали унікальну можливість 

безпосереднього знайомства 

з рідкісними 

представниками Червоної 

книги. Хтось із присутніх 

долав страх, а хтось - 

нестримне бажання 

підвестися та побігти до 

кажанчика - тимчасового 

мешканця Центру реабілітації рукокрилих при Екопарку Фельдмана, 

якого тримала в руках наша гостя Альона Прилуцька. Та попри всі 

бурхливі емоції в результаті інформаційної години «Мандруймо у 

світ природи», всі її учасники були в захоплені від побаченого та 

почутого. 
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Якось, колись… 

Вмикай уяву! 

Учні ХЗОШ №58  та 

№124 під керівництвом 

молодої й талановитої 

письменниці Юлії 

Баткіліної описали 

яскравих фантастичних 

героїв та створили низку 

захопливих сюжетів. До 

речі,   наша майстриня 

впевнена, що багато хто з учасників змагання фантазерів «Якось, 

колись… Вмикай уяву!» вже має чималу схильність до мистецтва 

слова. Та, мабуть, головне, що діти та підлітки пришкільних таборів 

31 червня, спробувавши себе у якості письменників та 

попрактикувавшись в ораторській майстерності, отримали море 

позитивних емоцій та нових знань. 

Мистецтво як засіб творення особистості 
    При складанні плану заходів для пришкільних таборів відділом 

естетичного виховання та соціокультурної діяльності обов’язково 

враховувалися вікові особливості дітей. Так для учнів початкової 

школи були підготовлені наступні заходи: віртуальний круїз 

незвичайними музеями світу «В пошуках скарбів», мистецький 

прайм-тайм «Мова живопису», інтерактивна програма ««Не вірю!»: 

цікаві факти про театр»; для учнів 3-5 класів: конкурсно-ігрова  

програма в українському стилі 

«Україна - моя Батьківщина», 

віртуальна мандрівка «ТОП-20 

забавних пам'ятників світу»; 

для учнів 5-7 класів: 

інтелектуальний батл 

«ДІВЧАТА проти ХЛОПЦІВ».  

При підготовці кожного 

заходу наголос робився не 

тільки на інформаційно-

пізнавальні складові, а й обов'язково включались ігрові елементи: це і 

змагання, і імпровізація, і театралізація. 
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Яскравим прикладом цього є 

конкурсно-ігрова програма в 

українському стилі «Україна - 

моя Батьківщина». Головною 

метою заходу було розширити 

знання учнів про традиції, 

символи, звичаї українського 

народу, розвинути цікавість до 

історії рідної країни. 7 червня в 

харківській обласній бібліотеці для юнацтва учні ЗОШ № 98 змогли 

проявити спритність і продемонструвати всі свої знання про рідну 

країну. Учасники розділились на дві команди, обрали капітана та 

вигадали назву своєї команди, яка обов’язково повинна була бути 

пов’язана з Україною. Хлопчики змагались в турнірі з армреслінгу у 

конкурсі «Хто сильніший», а дівчатка ліпили вареники та 

претендували на звання «Краща господиня». Потім по-черзі кожна 

команда брала участь у конкурсах: «Чи вміють козаки співати?», «На 

винахідливість», «Склади та відгадай», «Народна мудрість», 

«Акторська майстерність» та інші. Вони співали державний гімн, 

складали мапу України, пригадували народні прислів’я, без слів 

тільки-но за допомогою рухів показували видатних українців, 

державні та народні символи нашої країни, розгадували ребуси і 

дізнались, що саме козаки захищали у давнину українські землі від 

частих нападів ворогів - турків і татар.     

    Не обійшлося і без компетентного журі, яке оцінювало конкурсні 

змагання. Переможцем відповідно стала та команда, котра отримала 

найбільшу кількість балів. 

    Рідний край, Україна, Батьківщина, – прості, прекрасні слова. Так, 

граючи, школярі крок за кроком дізнавались про свою щедру і 

співочу країну її історію. 

    Для розвитку творчого потенціалу учнів пришкільних таборів було 

заплановано провести серію майстер-класів, перший по 

оволодінню технікою айріс фолдінг «Незвичайні дива звичайного 

паперу», а другий майстер-клас «Секрети мультиплікації». 

    Існує думка, що мистецтво і творчість лікують душу і тіло. Тому 

останнім часом великої популярності набуває метод арт-терапії, як 

найкращий спосіб психологічного розвантаження. Особливо це 

важливо для школярів після напруженого року навчання. 
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    Так, 6 червня співробітники естетичного відділу допомогли учням 

ЗОШ № 98, № 58, № 97 поринути у захопливий творчий процес і 

опанувати техніку паперопластики – «айріс фолдинг». Ця дивовижна 

художня техніка дозволяє створювати за допомогою паперу і клею 

надзвичайно яскраві та веселі композиції з ефектом об'ємного 

зображення. Досягається цей незвичайний ефект шляхом складання 

смуг кольорового паперу під кутом у вигляді  спіралі. Техніка «айріс-

фолдінг» з’явилась в Голландії (Нідерланди), а звідти поширилася в 

інші країни і сьогодні активно використовується прихильниками 

паперових виробів. 

    Спочатку школярам було незрозуміло «як і навіщо» наклеювати 

яскраві смужки паперу в певній послідовності. І чому замість яблука, 

виходять якісь дивні трикутники? Проте вже по закінченню  майстер-

класу учні з захопленням розглядали свої вироби та залюбки 

позували зі своїми яскравими листівками для фотографій. 

    8 червня на майстер-класі «Секрети мультиплікації» учням ЗОШ 

№ 98 пощастило познайомитись з телевізійним режисером, ведучим, 

викладачем і директором школи фільммейкерів «Новий кадр» 

Катериною Усменцевою. Навчаючись в цій школі діти стають 

справжніми журналістами, ведучими дитячих програм, режисерами 

та операторами. 

    Чарівний світ мультфільмів знайомий кожному з дитинства. А як 

саме оживає намальований світ й персонажі відомо не всім. Учням які 

завітали до бібліотеки для юнацтва випала нагода стати чарівниками 

та познайомитися з секретами професії мультиплікатора. 

    Виявляється створити найпростішу анімацію може кожен, для 

цього потрібно взяти декілька скріплених між собою аркушів паперу і 

зобразити певний малюнок спочатку на останній сторінці. Потім 

поступово на кожній сторінці змінювати положення зображення і 

коли аркуші будуть швидко перегортатися з’явиться ефект анімації. 

    Спробували створити мультиплікацію школярі і за допомогою 

сучасних технологій. Для цього дітям знадобилися намальовані 

тварини, в яких рухливі певні частини тіла і мобільні телефони. Так 

поступово фотографуючи кожен рух тварини, можна зафільмувати 

цілу історію. Такий спосіб створення мультиплікації вимагає більше 

часу та зусиль, проте кінцевий результат порадував кожного учасника 

майстер-класу.  

Ольга Саєнко, завідувачка відділу естетичного виховання та 

соціокультурної діяльності 
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Додаток1 

Пропонуємо вашій увазі два сценарія конкурсів для дітей. 
 

конкурсно-ігрова програма «Я-українець!» 

Конкурс 1. «У кого сильніша рука?» 

В Україні з давніх-давен українські хлопці мірялися силою.  Для 

цього конкурсу ми запрошуємо по одному хлопцю з кожної команди. 

А зараз учасники змагань, не відриваючи ліктя від столу, 

намагатимуться відхилити і притиснути руку суперника до поверхні. 

Конкурс 2. «Як вареники 

ліпити». 
Українські дівчата були 

справжніми господинями, і вміли 

смачно готувати. Давайте і ми 

зараз дізнаємося як ваші дівчата 

вміють вправлятися у готуванні 

різних страв. Не бійтеся вам не 

доведеться нічого різати чи 

варити. Зараз я запрошую по дві 

дівчинки з команди, які будуть ліпити вареники. Ось вам завдання: у 

вас є однакова кількість пластиліну. Придивіться до нього уважно і 

уявіть, що це тісто. За хвилину кожен з вас повинен зліпити 

якнайбільше вареників. 

Конкурс 3. «Пропущене 

слово». 

Гімн України – це один із 

державних символів нашої 

країни. Чи добре ви знаєте 

слова цієї пісні? А от ми зараз і 

перевіримо у нашому 

наступному конкурсі. Кожній 

команді будуть роздані аркуші 

паперу з надрукованими 

словами гімну. Проте, деякі з 

них будуть відсутні у тексті, ваше завдання полягає у тому, щоб за 3 

хвилини вставити всі відсутні слова правильно. Переможе та 

команда, яка впише більше вірних слів.  
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Конкурс 4. «Чи вміють українці співати?»  

Правду кажуть, що душа народу в його пісні. Українці завжди 

любили співати, тому в нашого народу існує дуже багато народних 

пісень. Давайте і ми зараз дізнаємося, яка з двох команд вміє краще 

співати. 

 Конкурс 5. «Мапа України» 

Україна одна з найбільших 

європейських держав. Її площа 

становить 603,7 тис. км. 

Адміністративна мапа України 

складається із 24 областей. З 

яких саме, ви зараз згадаєте під 

час нашого наступного 

конкурсу: потрібно зібрати 

мапу України із 

запропонованих пазлів. Хто 

перший впорається з цим завданням і правильно складе всі 

фрагменти, той і переміг.  

Конкурс 6. «Символічна Україна» 

В культурі України існує дуже багато народних символів. Серед них 

верба і калина, вишитий рушник, вінок, лелека чи вишня.  

Кожна команда делегує одного гравця для отримання «назви 

народного символу». Вам потрібно без слів показати його жестами.  

Виграє команда, яка найшвидше відгадає загадане слово. 
 

Завдання для 1 команди: вінок 
 

Завдання для 2 команди: лелека 

Конкурс 7. «Народ говорить» 

 У кожного народу існують свої приказки та прислів’я. В 

українців їх існує багато, бо вони відображають вікову мудрість 

нашого народу. А от як ви добре знаєте народні приказки, ми зараз і 

дізнаємося. 

Кожна з команд зараз отримує аркуші, на яких надруковано 

фрагменти з приказок, ваше завдання полягає у тому, щоб правильно 

зібрати її кінець та початок, утворивши таким чином правильне 

речення. 

 Наприклад,  у вас є початок приказки: «Гостре словечко…» далі 

з усіх представлених закінчень, ви маєте обрати те, яке підходить 

йому за змістом і тоді у вас вийде приказка. «Гостре словечко – коле 
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сердечко». Зрозуміло. Тоді почали.  Переможе команда, яка збере 

правильно всі приказки за 1 хвилину. 

Завдання 1 команди. 

Більше діла – (менше слів). 

Хто не робить, … (той не їсть). 

Слово до слова - … (складається мова). 
 

Завдання 2 команди. 

Хто спішить, … (той людей насмішить) 

Слово – не горобець, … (вилетить не впіймаєш). 

Вченому світ, а  … (невченому пітьма). 
 

Слова гімну до конкурсу «Пропущене слово» 

Ще не вмерла України, ні слава, ні воля, 

Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. 

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, 

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 
 

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, 

В ріднім краю панувати не дамо нікому; 

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, 

Ще у нашій Україні доленька наспіє. 
 

А завзяття, праця щира свого ще докаже, 

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже, 

За Карпати відоб'ється, згомонить степами, 

України слава стане поміж ворогами. 
 

 «Цікаво про підземне життя 

Харкова»  
усний журнал 

 

Мета: надати інформацію про історію 

створення метрополітену в місті, 

розвинути цікавість до оточуючого 

середовища, виховати гордість за 

видатних мешканців рідного міста. 

Обладнання: проектор, ноутбук, 

музичний центр, фліпчарт. 
 

Бібліотекар. Доброго дня, любі друзі! Дуже рада вас всіх бачити! 

Сподіваюсь, у вас гарний настрій? Адже для цього є мінімум дві 

причини. Які? Так, це літо і канікули! Така пора, коли кожен може 

робити майже все, що йому заманеться, спати скільки завгодно, 

гуляти, їздити куди завгодно. А яким видом транспорту ви 
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найчастіше пересуваєтесь містом? Найпопулярнішим видом 

транспорту харків’яни визнали метрополітен. Як вигадаєте, чому? Які 

переваги має метро? Так, звісно, саме швидкість, відсутність пробок 

та зручність робить його найчастіше відвідуваним. Метро є вагомою 

часткою нашого міста, тому я пропоную дізнатися про його 

створення більш докладно із наступного відео. Можливо нам 

вдасться вгадати в який рік, які станції було збудовано.  
 

Перегляд відео «Від першого ковша до «Перемоги» 

(https://www.youtube.com/watch?v=uc9QVWOTzAA)  з наступними 

коментарями: 

  

23 серпня 1975 рік – урочисте відкриття метро. Збудовано станції: 

«Холодна гора», «Південний вокзал», «Центральний ринок», 

«Майдан Конституції», «Проспект Гагаріна», «Спортивна», «Завод 

імені Малишева», «Московський проспект».  

23 серпня 1978 рік – станції: «Палац Спорту», «Армійська», «імені 

О.С. Масельського», «Тракторний завод, Індустріальна». 

11 серпня 1984 рік – «Академіка Барабашова», «Київська», 

«Пушкінська», «Університет», «Історичний музей». 

26 жовтня 1986 рік – «Героїв праці», «Студентська», «Академіка 

Павлова». 

6 травня 1995 рік – «Наукова», «Держпром», «Архітектора 

Бекетова», «Захисників України», «Метробудівників». 

21 серпня 2004 рік – «23 Серпня», «Ботанічний сад». 

21 грудня 2010 рік – «Олексіївська». 

19 серпня 2016 рік – «Перемога». 
 

(Деякі станції називати відразу, про інші запитувати. 

Тривалість відео 9 хв. 12 сек.) 
 

Бібліотекар. Ну як? Цікаво було дивитись, як метро поступово 

набуває знайомого нам вигляду? Пропоную послухати кілька 

незвичних фактів про нашу підземку, які ви, можливо, досі не знали. 

Нам важко уявити життя в Харкові без метро. Але місто могло й 

не мати підземки. На засіданні сесії Верховної Ради СРСР 12 грудня 

1962 перший секретар Харківського обкому КПУ зробив заяву про 

необхідність будівництва у Харкові метрополітену. Розгляд усіх 

наданих документів тривав до березня 1963 року. А відповідь від 

Ради Міністрів СРСР була наступна: спроектувати і побудувати у 

Харкові… як ви гадаєте що? Я б ніколи не здогадалась… швидкісний 

https://www.youtube.com/watch?v=uc9QVWOTzAA
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трамвай. Тільки зусиллями багатьох свідомих харків’ян вдалося 

наприкінці 1965 року отримати згоду на розробку проекту саме 

метрополітену. 

Для будівництва метро міські організації надали значну 

кількість житла для робітників гірничих професій і спеціалістів. 

Завдяки цьому стало можливо дуже швидко створити загін 

метробудівників, до складу якого входили представники 32 

національностей країни. 

Чи відомо вам, що між «Київською» і «Академіка Барабашова» 

лінія перетинає долину річки Харків. Найбільш оптимальним 

варіантом перетину річки було визнано будівництво метромоста. 

Міст закритого типу, довжина моста 980м. Міст між станціями 

«Київська» і «Академіка Барабашова» - унікальний у своєму роді. 

Метробудівники запевняють, що такого немає ніде у світі. Усі подібні 

споруди роблять відкритими - так значно дешевше. Проте у Харкові 

на метроміст кошти вирішили не економити. 

У 1980-х і 1990-х роках метрополітен займався дуже цікавою 

підсобно-допоміжною діяльністю. «Пушкінська» - найглибша станція 

харківського метрополітену. Висота підйому по вертикалі близько 30 

метрів. Технологічний тунель, що залишився після пуску станції під 

землею, використали як плацдарм для вирощування шампіньйонів. 

Була створена структура, працююча на госпрозрахунку. Матеріал 

закуповували на ті часи найкращий - в Ленінграді. Процес виглядав 

так. У електродепо на поверхні матеріал в спеціальних камерах 

пророщували. Вночі його вантажили на дрезину і відвозили на 

Пушкінську. Секрет успіху цілорічного урожаю простий - взимку і 

літом одна температура повітря. Крім того, метрополітен розводив і 

вирощував річкову рибу в декількох ставках Харкова. Проте, мода на 

цю діяльність пройшла, бізнес вимагав все більших витрат і 

серйознішого відношення. 

У період, коли городяни відпочивають і сплять, на об'єктах 

метрополітену працюють майже 500 людей (кожен 4-й), з них більше 

150 жінок, а близько 200 чоловік все своє трудове життя працюють у 

період перерви руху поїздів – тільки в нічний час. 

На початку серпня 2009 року у вестибюлі станції «Університет» 

до 34-річчя закінчення її будівництва був відкритий пам'ятник 

метробудівцеві, що відразу прозвав "залізним дроворубом". 

Пам'ятник є зробленого з обрізків металу і ресор пронизаного рейкою 

у вигляді робітника в помаранчевій будівельній касці. На думку 



18 
 

директора метрополітену того часу Сергія Мусєєва, скульптура 

"символізує тяжку працю метрополітенівців, які роками працюють 

під землею". На думку пасажирів, цим персонажем "тільки дітей 

лякати". 3 лютого 2010 пам'ятник був перенесений "за проханнями 

трудящих" до будівлі управління метрополітеном. 

На станцію «Олексіївська» містяни чекали довше за все – понад 

18 років. Адже розробка будмайданчика почалась ще в 1991 році, але 

через події у країні це питання відкладалось. І тільки наприкінці 2010 

року Харків отримав бажану станцію.  

Новий цікавий музей з'явився не так давно в нашому місті. Це 

музей метрополітену. За більш ніж 40-річну історію в архівах 

харківської підземки накопичилося багато різних цікавих предметів, 

пов'язаних з історією. Настав час, коли усі ті, хто бажає, можуть 

побачити усе це добро. У музеї можна ознайомитися з документами, 

фото, планами будівництва перших станцій. Побачити, з чого 40 

років тому все розпочиналося. Розглянути макет депо, дізнатися про 

історію вагонів, які супроводжують нас щодня. Також в музеї 

зберіглася перша форма машиніста метрополітену, старовинні 

жетончики і інші засоби оплати, що існували за роки роботи метро. 

Особливою популярністю користується макет депо. Він виконаний 

досить детально і тим самим дає можливість представити повну 

картину руху транспорту. Окрім історії самого метрополітену, під час 

екскурсії можна почути захоплюючі легенди, пов'язані з його 

будівництвом. (Вул. Різдвяна, 29, колишня Енгельса).  

А зараз давайте підсумуємо усю почуту інформацію і 

розв’яжемо невеличкий кросворд. Завдання, як ви мабуть 

здогадались, будуть пов’язані з темою нашої сьогоднішньої зустрічі. 

Ну, що? Готові? Давайте будемо розгадувати кросворд таким чином: 

писати відповідь буде той, хто правильно відповість на питання. 

Згодні? Чудово. Тоді почнемо. Увага на екран. 

   Розгадуємо кросворд.  
(Кросворд намальований на ватмані і закріплений на фліпчарті, запитання до 

кросворду оформлені у вигляді презентації) 
 

1) Яка гілка метро має синій колір? 

2) Яка станція розташована на глибині більше 30 метрів? 

3) На яку станцію мешканці Харкова чекали понад 18 років? 

4) На кого, за думкою пасажирів, був схожий пам'ятник 

метробудівникові, який було встановлено на станції метро 

Університет у 2009 році? 
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5) На поверхні біля цієї станції завжди багато студентів. 

6) Ця станція отримала назву на честь Харківського заводу 

транспортного машинобудування імені В.А. … 

7) Яка станція розташована поруч з парком імені Шевченка? 

8) До цієї станції ми можемо перейти з іншої. «Площа …» 

9) Пам’ять якого відомого академіка вшановано завдяки цій станції 

метро? 

10) Назвіть, будь ласка, «найпатріотичнішу» станцію нашого 

метрополітену. 

 
1     10          

2           

3            

 4         

5           

6        

7           

8           

9          

 

Відповіді:  1. Салтівська,  

                   2. Пушкінська,  

                   3. Олексіївська,  

                   4. Дроворуб,  

                   5. Студентська,  

                   6.Малишева,  

                   7. Університет,  

                   8. Конституції,  

                   9. Барабашова,  

                  10. Спортивна. 
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Додаток2 

Програма конкурсно-розважальних заходів 

для пришкільних таборів 2016/2017 навчального року 

«Бібліотечні канікули» 

Назва заходу Форма заходу 

Літературна ігротека Розвиваюча програма 

У пошуках скарбів Віртуальний круїз 

незвичайними музеями 

світу 

Наші пухнасті улюбленці Кото-шоу 

У гостях у червоної горошини Вікторина для 

допитливих 

Місто моєї мрії Гра-проект 

Дівчата проти хлопців Інтелектуальний батл 

Мандруймо у світ природи Інформ. година за 

участю Центру 

реабілітації рукокрилих 

Дегустація літературних новинок огляд 

Хай живе математика у світі і для розуму 

думки дає 

Інтелект-турнір 

Таємничий Харків Етнографічний екскурс 

7 кольорів щастя Інтерактивне спілкування 

Журнали з друку – читачеві в руки Пізнавально-розважальна 

година 

Якось, колись… Вмикай уяву! Змагання фантазерів за 

участю Харківської 

письменниці Юлії 

Баткіліної 

Мова живопису Мистецький прайм-тайм 

Навколо світу, не виходячи з бібліотеки Географічна гра 

Цікаво про підземний Харків Усний журнал 

Ти - Груля Ігротека 

На крилах спорту Інформ. майданчик 

Неймовірна Японія! Інтерактивна подорож 

Безпечні канікули Урок-застереження 

Не вірю!: цікаві факти про театр Інтерактивна програма 
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Мої хвостаті друзі Розважальна програма 

ТОП-20 кумедних пам’ятників світу Віртуальна мандрівка 

Веселі картинки Мультиплікаційний 

марафон 

Голос рідної природи серцем слухати 

навчись 

Гра-бесіда 

Незвичайні дива звичайного паперу Майстер-клас по 

оволодінню технікою 

«айріс фолдінг» 

Складемо мапу світу Географічна гра 

Надзвичайне поряд Калейдоскоп цікавинок 

Етикет від А до Я Інформ. година 

Журнали з друку – читачеві в руки Пізнавально-розважальна 

година 

У гостях у Посейдона Інформ. відкриття 

Україна – моя Батьківщина Конкурсно-ігрова 

програма в українському 

стилі 

Літературна ігротека Розвиваюча програма 

Ігро-магія Інтелектуальна ігротека 

Весела наука брейнштормінг 

Мова живопису Мистецький прайм-тайм 

Зелене світло Екологічний майстер-

клас за участю ГО 

«Еколендінг» 

Відкрий для себе Україну Віртуальна подорож 

Весела наука брейнштормінг 

Вони були першими Інформ. година про 

видатних дослідників 

Всесвіту 
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науково-практичне видання 

 

 

 

Бібліотека в «ритмі літа»  

(з досвіду роботи з пришкільними таборами) 
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