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Бібліотека пропонує : анотований список заходів для 

підлітків та юнацтва / уклад. : С.Ю. Чучко ; комун. закл. 

«Запорізька обл. б-ка для юнацтва» Запорізької обл. ради. – 

Запоріжжя, 2018 – 8 с. 

 

 

 

 

 

Комунальний заклад «Запорізька обласна бібліотека для 

юнацтва» Запорізької обласної ради запрошує до співпраці і 

пропонує проведення заходів інформаційно-просвітницького, 

національно-патріотичного, культурно-дозвіллєвого напрямку для 

підлітків та юнацтва. 

Анотований список розрахований на вчителів, бібліотекарів, 

вихователів навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:      С.Ю. Чучко 

Відповідальна за випуск:   В.В. Писанець 
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Для молодшої школи 
 

1. «Дивний світ тварин»: інтерактивна гра  

Вікова категорія: 9-11 років 

Яка тварина найповільніша, які звірята ніколи не п’ють води, 

як «говорить» лисиця? Про це та багато іншого в інтерактивній грі, 

а також улюблені мультики, запальні кліпи, інтелектуальні 

змагання.   

 

2. «Легенди Хортиці»: година краєзнавства  

Вікова категорія: 9-12 років 

Чому острів так називається, як виникли скелі Два Брати, що 

можна побачити на дні річки, як козак Мамай допоміг дівчині 

Марфі, а також - де і як загинув київський князь Святослав. 

 

3. «Епохи змінюються, книги залишаються»: конкурсна 

програма 

Вікова категорія: 9-11 троків 

Бібліотеки існували більш як п’ятдесят століть тому. Які вони 

були? На чому писали, коли ще не було паперу? Що діти знають 

про бібліотеки? Як уважно читають літературу? Чи пам’ятають 

казки та прислів’я?  Такі питання ми з’ясовуємо з учасниками. 

 

4. «Мандрівка паперовим світом»: конкурсна програма 

Вікова категорія: 8-9 років 

Бібліотеки, книги, казки, улюблені герої дитячих історій. 
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Для підлітків та юнацтва 
 

1. «Батьківщина життя» (або все про воду): конкурсна 

програма 

Вікова категорія: 13-16 років 

Кількість води у Всесвіті неймовірна. Цікаві питання і факти 

про воду, Світовий океан, водойми Запорізької області наповнюють 

захід  атмосферою пізнання і духом подорожей. 

 

2. «Територія Легенд»: віртуальна подорож Хортицею 

Вікова категорія: 12-15 років 

Це мандрівка північно-східним узбережжям Хортиці від мосту 

Преображенського до арочного мосту на Правий берег. 

Починається «подорож» на скелі Ушвивій і далі через балку 

Молодняга, Совутину скелю, Запорізьку Січ, скелі Верхня голова і 

Чорна. 

А ще – історії та відео про давні святилища, Геракла та Змій-

Дівицю, козаків-характерників, Чорний камінь та закляті козацькі 

скарби. 

 

3. «А чи знаєте ви що?»: інтелектуальні розваги 

Вікова категорія: 13-16 років 

А чи знаєте ви що: 

- У стародавньому Римі існував цікавий звичай. Напередодні 

весілля наречена приносила незвичайну жертву богам. Яку саме? 

- Що в Китаї є таке прислів’я: «Навіщо тобі еліксир безсмертя, 

випий сім кухлів...» Чого? 

- Що за доби середньовіччя в Європі не було серветок. Але люди 

знайшли їм заміну. Що саме вони використовували? 

Не знаєте? То приходьте і будете знати. 
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4. «Напрямок - Південь»: віртуальна подорож Запорізьким 

краєм 

Вікова категорія: 13-16 років 

Кожен з нас хоча б раз у житті їздив на море. Коли рухаєшся 

потягом у південному напрямку проїжджаєш повз Каховське 

водосховище, Василівку, Мелітополь. 

Змінюються пейзажі за вікном... 

Південний напрямок нашої області чи не найцікавіший. Тож 

ми пропонуємо захопливу подорож від пам’ятки 

загальнодержавного значення Пристіни до наймілкішого і 

найтеплішого Азовського моря. 

 

5. Екскурсія до Скіфського стану 

Вікова категорія: від 12 років 

Якщо ви відчуваєте в собі сили пройти 4 км мальовничою 

стежкою і опинитися в музеї під відкритим небом, де є кургани, 

скіфські баби, дороговкази, жернова, мальтійські хрести, бекети і 

почути про все побачене, а потім повернутися назад. Телефонуйте! 

 

6. «Великі українці, або історія України в грошах»: година 

цікавих повідомлень 

Вікова категорія: 14-18 років 

Захід побудований як мозаїка цікавих фактів з життя видатних 

українців, розміщених на українських купюрах. 

Чому Ярослава назвали Мудрим? Звідки пішла традиція 

описувати любовно-романтичні пригоди Івана Мазепи, які кумедні 

історії траплялися з Богданом Хмельницьким, як Михайло 

Грушевський став першим президентом України та багато інших 

цікавинок. 
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7. «Що робить нас українцями?»: інтерактивна гра 

Вікова категорія: 15-18 років 

Кого можна вважати українцем? Що об’єднує нас в один 

народ? Напевно, що територія, культура, мова, історія, кухня тощо. 

У кожному блоці цікаві питання та інформації. 

 

8. «Зоряне сяйво Європи»: конкурсна програма 

Вікова категорія: 14-18 років 

Перший блок – «Галопом по Європі» складається з 

різноманітних питань з історії, географії, культури європейських 

країн. Розповідаємо про Парфенон, Колізей, Ейфелеву вежу, 

Пізанську вежу, Стоунхенж, інші об’єкти, які занесені до 

культурної спадщини Юнеско. 

Улюблений конкурс учасників – чорна скриня. 

Говоримо про сусідів України, держави, які мають спільний 

кордон з Україною і відомих європейців. 

 

9. «Твоя гра»: конкурсна програма 

Вікова категорія: 15-18 років 

Пізнавально-розважальна програма, що містить питання з 

різних галузей знань. 

Окрім цього є конкурс «Весела перерва» (хто швидше і краще 

проговорить скоромовку), мистецький конкурс, де одна команда 

малює прислів’я, а інша вгадує, що саме намалювали супротивники 

та ще багато цікавого. 

 

10. «Битви за українські землі»: історичний екскурс 

Вікова категорія: від 15 років 

Їх було безліч цих битв, деякі не мають аналогів у світовій 

історії. Ми розповідаємо лише про три. Чому саме про них? 

Приходьте і дізнаєтесь. 
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11. «Счастливы любовью боги, И любовью равны мы 

богам»: час поэзии 

 Возрастная категория: все категории 

 Это тема, которая интересна всем и всегда. Невероятные 

истории любви трех поэтов и чарующая, затрагивающая самые 

тонкие струны души лирическая поэзия. 

 

12. «Він був такий добродушний»: година цікавих 

повідомлень 

 Вікова категорія: 15-18 років 

 Здається, ми знаємо про Шевченка все, можемо цитувати 

напам’ять його вірші. 

 А якою він був людиною? Як поводив себе в різних ситуаціях, 

про що мріяв? 

 Тарас знайомий і трохи інший приходить до нас під час цієї 

зустрічі. 

 

13. «Неймовірні факти про світ»: інтерактивна гра 

 Вікова категорія: 15-18 років. 

 Наш світ великий, різноманітний і неймовірно цікавий. Багато 

речей і явищ у ньому викликають подив і захоплення. 

 Тож давайте здивуємося разом і здійснимо віртуальну 

подорож на острів Паски, до Стоунхенжу, Тадж-Махалу і Собору 

Паризької Богоматері... 

 

14. «Війна. Зупинка енергетичного серця»: краєзнавчий 

екскурс 

 Вікова категорія: 16 років і старші. 

 Трагічна і динамічна історія про оборону Запоріжжя, 

непередбачувані наслідки підриву Дніпрогесу за наказом 

радянського уряду, окупацію нашого міста і небувалий бойовий 

рейд з порятунку Дніпрогесу в далекому 1943 році. 
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Комунальний заклад 

«Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» 

Запорізької обласної ради 

просп. Соборний, 210; м. Запоріжжя; 69037 

 

Тел./факс: (061) 224-07-29; тел.: 224-07-28 

 

E-mail: younglib.zp@ukr.net; oub-zp@online.ua;  

younglib.zp@gmail.com 

 

Сайт: http://younglibzp.com.ua 

Приєднуйтесь до нас: YouTube, Google+, Facebook, Instagram 
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