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Війна!.. Війна!.. Од пилу срібний
Степ України загримів.

Ми йдем на бій, на бій побідний,
Святий і праведний наш гнів!

Є. Фомін



Мета проекту:
•Ознайомити читачів із літературою про суворі та 
героїчні роки Великої Вітчизняної війни, про мужність 
і відвагу нашого народу у боротьбі з німецько-
фашистськими окупантами, про нелегке дитинство 
воєнних часів.

•Представити імена письменників, які словом і зброєю 
хоробро воювали на фронтах та в партизанських 
загонах і котрі присвятили свою творчість оспівуванню 
великого народного подвигу.

•Виховувати у дітей та учнівської молоді почуття 
патріотизму і любові до Вітчизни, почуття вдячності до 
тих, хто виборов довгоочікуваний мир на українській 
землі, надати приклади, гідні наслідування і поваги.



На виконання проекту організовані та проведені:
- Книжкові виставки;
- Тематичні викладки;
- Історичні відеогодини;
- Бесіда-діалог;
- Медіагодина-спомин;
- Зустріч з очевидцем подій Великої Вітчизняної війни;
- Бібліографічні огляди;
- Виставки дитячих малюнків.

При підготовці заходів використані художні й 
документальні фільми, тематичні відеоматеріали, 
інтернет-ресурси. 

Створена бібліографічна продукція: каталог 
книжково-журнальної виставки “Схиляємо голову 
низько, щоб шану героям віддать”, інформаційний 
список літератури “Юні герої Великої Вітчизняної війни”,
пам’ятка “Відважна санітарка і розвідниця Марія 
Боровиченко”.

У БД “Статті” ЕК поповнювався тематичний розділ 
“Велика Перемога”, описано 35 ст.



Вставай, народ! – почули клич Землі
Солдати, воїни. Дорослі і малі.

Один за одним йшли батьки й сини
Дорогами священної війни.

Патріотичні-
просвітницькі 

заходи



”Літопис подвигу і пам’яті” Червень

Бесіда-діалог з читачами про членів родин – учасників Великої Вітчизняної війни

Юні читачі з гордістю розповідають про своїх 
рідних, які мужньо захищали Батьківщину

Пожовтілі фотокартки із сімейних архівів –
жива історія страшної війни

Школярі зацікавлено розглядають фотоальбом,
створений юними слідопитами з Волині як пам’ять 
про воїнів, похованих у місцевій братській могилі



“Літопис подвигу і пам’яті”

Перегляд документальної стрічки
про визволення України від німецько-

фашистських загарбників 
за сценарієм Олександра Довженка

Діти читають вірші та оповідання 
про суворі та героїчні роки Великої Вітчизняної війни, 

представлені на книжковій виставці 
“Зі сплаву мертвих і живих писалось ім’я - Перемога”



Ні, війна, ти була їм не мати,

Ти їм мачуха люта була.

Чорним смерчем ввірвалась, проклята,

І спалила дитинство до тла.

ДІТИ ВІЙНИ

“Нам би рости, виглядаючи долі.

Стали фронти з літаками у полі.”

В. Діденко



”Важким прокляттям впало ворогам
моє жорстоко спалене дитинство”

Зустріч учнів СШ № 213 з очевидцем подій Великої Вітчизняної війни 
Наумовою Нелею Леонідівною, воєнне дитинство якої на все життя залишилося в її пам’яті.

Вересень

“Голод, холод, зруйнований Київ…” – спогади зі 
сльозами на очах про трагічні часи фашистської окупації

Сімейні світлини – найцінніші свідки
страшних подій Великої Вітчизняної війни

Презентація “Діти війни. 1941-1945”
Вибір літератури з книжкової виставки 

“Дитинство у полоні війни”



“Важким прокляттям 

впало ворогам 

моє жорстоко спалене дитинство”

Змістовне спілкування старшого і молодшого поколінь

Віночок пісень і віршів про війну – щира подяка шановній гості
Дружнє фото на пам’ять



Безсмертний подвиг 
юних

“За Батьківщину у боях вмирали
Однаково – дорослі і малі…
За довгі роки ще не розшукали
Усіх могил солдатських на землі.”

Марія Познанська



”Юні герої Великої Вітчизняної війни”
Історична відео-година для учнів СШ № 147, мета якої – ознайомити читачів з іменами юних героїв, 

котрі мужньо боролися разом з батьками проти гітлерівських окупантів, показати сьогоднішнім підліткам 
велич подвигу їхніх ровесників у роки найтяжчої війни, яку коли-небудь вело людство.

Жовтень

Перегляд презентації “Діти-герої” і художнього
фільму “Орленок”, знятого на Одеській кіностудії

режисером Станіславом Ростоцьким

Читання книжок про мужність і відвагу юних 
патріотів нашої Батьківщини



”Юні герої Великої Вітчизняної війни” 

Знайомство із літературою з інформаційного списку “Юні герої Великої 
Вітчизняної війни”, з пам’яткою “Відважна санітарка і розвідниця Марія 

Боровиченко” 

З книжкової виставки “Безсмертя 
юних”  школярі  підібрали твори 
про подвиги підлітків-героїв Васі 

Коробка, Валі Котика, Казика 
Гапоненка, долі яких є взірцем життя 

і поведінки, любові до Вітчизни



”За український рідний край 

боєць боровся кожний”
Медіагодина-спомин для учнів 5- х класів СШ № 213 – данина пам’яті до тих, 

хто відстоював наше життя, виборював наше щастя на фронтах Великої Вітчизняної війни, 
в партизанських загонах і підпіллі, хто кував зброю і вирощував хліб у далекому тилу

Жовтень

Книжкова виставка “Схиляємо голову низько, щоб шану героям віддать” представила твори 
О. Довженка, О. Гончара, Ю. Збанацького, П. Загребельного, Б. Полєвого – письменників – учасників Великої Вітчизняної 

війни 



“За український рідний край
боєць боровся кожний”

Перегляд художнього фільму “Нет неизвестных солдат”, знятого на 
кіностудії ім. О. Довженка за повістю О. Родимцева “Марійка з Мишоловки”

про відважну юну киянку, Героя Радянського Союзу Марію Боровиченко Школярі читають твори про звитяжні 
шляхи і подвиги нашого народу у роки 

Великої Вітчизняної війни



Книжкові виставки 
та тематичні викладки

“Схиляємо голову низько, 
щоб шану героям 

віддать”
(січень)

“Зі сплаву мертвих і живих 
писалось ім’я – Перемога” 

(травень)
“Безсмерття юних”

(червень)

Життя торжествує в новім поколінні,

Та болі минулі – довіку нетлінні.
З граніту волає грізно і люто:
“Ніхто не забутий, ніщо не забуто!”



“”Стоїть обеліск, 
і на нім імена, які вкарбувала 

священна війна” - виставка-вернісаж 

фотографій пам’ятників, присвячених героям 
і подіям Великої Вітчизняної війни (червень)

“Шляхами
партизанської слави. 
Юні герої-партизани” 

(вересень)
“Дитинство

у полоні війни” 
(вересень)

Книжкові виставки 
та тематичні викладки

“Колись історія назве

Наш час народженням людини,
Бо поки серце в нас живе,
Ми не стояли на колінах.”

Володимир Булаєнко



“ПОПІЛ БАБИНОГО ЯРУ 
В НАШІ СТУКАЄ СЕРЦЯ”

Пам’ятник радянським громадянам і 
військовополоненим, розстріляним 
німецькими окупантами у Бабиному 

Яру

Пам’ятник роману 
А. Кузнєцова “Бабин Яр”

Пам’ятник розстріляним 
у Бабиному Яру дітям

Менора – пам’ятник 
розстріляним у Бабиному Яру 

євреям



“Горда, незламна і нездоланна –
Єдина у нас Україна”



“Видатний письменник і 
безстрашний воїн” (січень)

До 100-річчя від дня народження відомого українського 
письменника Юрія Збанацького - Героя Радянського 

Союзу, командира партизанського  з’єднання

“Співець краси, природи і людини,     
душі людської дивний чарівник”

(вересень)

До 120-річчя від дня народження видатного 
українського кінорежисера, письменника 

Олександра Довженка

Українські письменники –

учасники Великої Вітчизняної війни



Українські письменники –
учасники Великої Вітчизняної війни

Василь 
Сухомлинський

Микола ТрублаїніОлесь Гончар Анатолій Дімаров

У Великій Вітчизняній війні взяли участь понад 500 літераторів України. 
На передову лінію вогню вже в перші дні пішло 160 письменників. Вони стали артилеристами, автоматниками, 

партизанами, воєнними кореспондентами, співробітниками фронтових, дивізійних, армійських газет. 
Понад 100 письменників України полягли смертю хоробрих на полях битв.

“Людина народжується на світ не 
для того, щоб зникнути безвісною 

пилинкою. Людина 
народжується, щоб залишити 

по собі слід вічний.”

“Моя мета – запалити юних 
читачів бажанням стати 

дослідниками, моряками,  
інженерами, вченими, 

що перемагають усі стихії.”

“За три місяці боїв із 3200 
чоловік живих нас 

лишилось тільки 37, тих, 
що були поранені. 

Студбат стікав кров’ю.”



Андрій Малишко

Володимир 
Сосюра

Українські письменники –
учасники Великої Вітчизняної війни

“Робляться рядки для репортажів
Також, як і кулі, із свинцю!”

Геннадій Щуров “Балада про журналіста”

“Запалали огні за долиною
синього неба.

Самольоти гудуть, бо на 
захід фронти і фронти.

Україно моя, мені в світі 
нічого не треба,

Тільки б голос твій чути і
ніжність твою берегти.”

“Любіть Україну, як сонце любіть,
Як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди.”

Андрій Головко 



Іван Ле

Михайло Стельмах

Українські письменники –
учасники Великої Вітчизняної війни

“О краю мій, ти розвіваєш тучі,
Вганяєш чорні орди в небуття,
З тобою ми – несхитні і могучі,
Тобі наш розум, серце і життя.” 

Ванда 
Василевська

Василь Кучер



Паола Утєвська

Платон Воронько

Українські письменники –
учасники Великої Вітчизняної війни

“Я все те бачив на кривавім 
тлі

І на загравнім бачив уночі,
Як по Землі, нескореній Землі
Йшли партизани - помсти сіячі.”

Вадим Собко

Павло 
Загребельний



Іван Багмут

Дмитро Міщенко

Євген Фомін

Українські письменники –
учасники Великої Вітчизняної війни

“Війна!.. Війна!..
Од пилу срібний

Степ України загримів.
Ми йдем на бій, на бій 

побідний!
Святий і праведний наш гнів!”



Друковане слово – солдат Перемоги!

“І виводила книга гартовані роти

На жорстокі бої, вогняні перевали.”

“До світанку ревли гармати,

А коли зайнялася заря,
Захотілося перечитати
Том улюбленого “Кобзаря”.
На війні не буває часу
Для сердечних та ніжних слів,
Але серце й любов Тараса
Відчуваєш крізь бурю днів.”

Кость Герасименко



“Хай мир панує в рідній Україні, 
І вся планета про війну забуде”

Виставка малюнків читачів бібліотеки





“Хай мир панує в рідній 
Україні, і вся планета 

про війну забуде”



Бібліографічна продукція



“Мені аж страшно, коли 
десь    почую:

“Воєнна тема нині не 
сучасна”…

Бо в забутті загроза є 
подвійна:

Черствіє дух,
У мреві забуття

Таємний шлях нові торують 
війни.

Запам’ятай про це на все 
життя!”

Платон Воронько



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ЗА ПРОЕКТОМ

Робота за патріотично-просвітницьким проектом “Треба
жити і пам’ятати” сприяла патріотичному і громадянському
вихованню юних читачів, збереженню пам’яті до трагічних
подій історії нашої країни, адже пам’ять – частина
духовного життя народу, його найсвятіша істина. Той, хто
пам’ятає, завжди сильніший, бо озброєний досвідом
минулого, досвідом боротьби і подолання труднощів,
самозречення і відданості, мужності та непокори.

Треба пам’ятати, що ми всі є нащадками славного
покоління, яке захистило рідну країну від німецько-
фашистських загарбників. Наш обов’язок – бути гідними
їхнього подвигу, усіма своїми справами утверджувати мир,
злагоду і гармонію на нашій вільній українській землі.

Всього проведено 20 заходів, у ньому взяли участь
197 читачів, видано 225 примірників літератури.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


