
 

Масові заходи Деснянської ЦБС на травень 2018 р.  

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 

«Перемога  -  одна на всіх!» 

до Дня Пам’яті та примирення та Дня 

Перемоги у Другій Світовій війні (9.05) 

Виставка - вітання, 

Патріотична година 

2-16.05 

10.05 

Різні категорії 
ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Мамо, мамо вічна і кохана!» 

до Дня матері (13.05) 
Виставка - 

вшанування 

3-17.05 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Павло Скоропадський – останній 

гетьман України» 

до 145-річчя від дня народження 

українського державного і політичного 

діяча, воєначальника (16.05) 

Історична виставка 14-21.05 Різні категорії 

 

 

 

ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Переходимо до любові» 

«Намилена трава» 

за проектом «Павло Загребельний: золоті 

сторінки творчості» 

Презентація творів 16.05 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Вишиванка-дзеркало народної душі» 

до Дня вишиванки (17.05) 

Виставка-вернісаж 

Народознавча 

мозаїка 

15-21.05 

17.05 

Учні середнього 

шкільного віку 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Неподільна Україна - безпечна Європа!» 

до Дня Європи (19.05) 

Виставка-заклик 15-22.05 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Слава Вам, брати - просвітителі!»  

до Дня слов’янської писемності й культури 

(24.05) 

Тематичний перегляд 17-31.05 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Пост - імпресіонізм. Поль Гоген» 

до170-річчя від дня народження 

французького живописця, графіка, 

скульптора (7.06) 

Біографічно-

художній вернісаж 

Година мистецтва 

24.05-11.06 

 

25.05 

Члени клубу Галерея мистецтв 

 



«Мій, Києве, ти місто старовинне, 

Краси утілення та вічного добра…» 

до Дня Києва (27.05) 

Літературно - 

краєзнавча  виставка 

Краєзнавча акція  

21-31.05 

 

27.05 

Юнацтво ЦРБ ім. 

П.  Загребельного 

«Попереджаємо про шкоду тютюну для 

здоров'я!» 

до Міжнародного дня боротьби з 

тютюнопалінням (31.05) 

Виставка – інсталяція 

 

24.05-4.06 Різні категорії ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Щоб сонцю і квітам всміхалися діти!» 

до Дня захисту дитини (1.06)  

Виставка-вітання 29.05-7.06 Молодший, 

середній 

шкільний вік 

ЦРБ ім. 

П. Загребельного 

«Близька, далека і незнана» 

 до 190- річчя від дня народження Ганни 

Барвінок (Білозерська-Куліш О.М.), 

української письменниці (5.05) 

Виставки-

презентація однієї 

книги 

2-10.05 Молодь 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

 «Живуть вони з нами в легендах й 

піснях»  

до Дня Пам’яті та примирення та Дня 

Перемоги у Другій Світовій війні (9.05) 

Вечір пам’яті 3.05 Юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Творить добро на цьому світі не 

запізнись!»                                                  
 до 100-річчя Товариства Червоного Хреста 

України (8.05)  

за проектом «Здоров’я  людини – здоров’я  

нації» 

Бібліотерапія 10.05 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім.  

В. Кучера 

«Паркова скульптура України»  

за проектом ЦБС «Пам’ятай! Відроди! 

Збережи!» 

Віртуальна подорож 15.05 Юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Незгасне вогнище родинне в людських 

запалених серцях» 

до Міжнародного дня сім’ї (15.05) 

Літературна вечірка 13.05 

Члени клубу Бібліотека ім.  

В. Кучера 



«Про біль, про муки, пам'ятайте, люди» 

до дня скорботи і пам’яті жертв депортації 

кримськотатарського народу (18.05) 
Година-реквієм 17.05 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Відлуння тих далеких днів 

сльозами на очах бринить»  
до дня пам’яті жертв політичних репресій 

(17.05) 

Виїзне засідання   в 

Національний 

заповідник 

«Биківнянські 

могили» 

20.05 
Різні 

категорії 

 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Історичним роман «Спартак» Рафаелло 

Джованьйолі» 
 до 180 річчя від дня народження 

італійського письменника (13.05) 

Виставки однієї 

книги 
10-20.05 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Намисто» роман В. Кучера Літературні читання 28.05 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Зроби мак пам’яті»  

до Дня Пам’яті та примирення та Дня 

Перемоги у Другій Світовій війні (9.05) 

Майстер-клас 4.05 Юнацтво 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«В світі усе починається з мами»  

до дня матері (13.05) 
Година спілкування 11.05 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Європа – наш спільний дім»  

до Дня Європи (19.05) 

Тематична розкладка 

Інформаційна 

п’ятихвилинка 

15 – 22.05 

22.05 
Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Слово Боже дає життя» 

до року Слова Божого в Україні 

Зустріч зі 

священиком 
15.05 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Гендер, закон і ми» Зустріч з юристом 17.05 Молодь 
Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Психолог! Порадь, що робити» Зустріч з психологом 18.05 Молодь 
Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Козацьке серце столиці України» 

церква в «Мамаєвій Слободі» 
Віртуальна екскурсія 22.05 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=649&year=2018
http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=649&year=2018


«Мирна країна – щаслива дитина»  

до Міжнародного дня захисту дітей (1.06) 
Виставка - вернісаж 29.05 – 6.06 Різні категорії 

Бібліотека ім. 

С. Олійника 

«Вічна слава полеглим!» 

до Дня Пам’яті та примирення та Дня 

Перемоги у Другій Світовій війні (8-9.05) 

Виставка - пам’ять 3-22.05 Різні категорії Бібліотека №151 

«Звеличимо жінку - матір, чия любов не 

знає перешкод»   

до Дня матері (13.05)  

Виставка – 

вшанування 

Вулична акція 

8-25.05 

 

13.05 

Різні категорії Бібліотека №151 

«Київ – серце України»  

до Дня Києва (27.05) 

Краєзнавча - 

виставка 
14.05-5.06 Різні категорії Бібліотека №151 

«Для тих, хто палить» 

 до всесвітнього дня боротьби з 

тютюнопалінням (31.05) 

Тематична розкладка 

- застереження 
25.05-10.06 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Пам’ять про тих, хто не прийшов із 

війни…» 

до Дня Пам’яті та примирення та Дня 

Перемоги у Другій Світовій війні (9.05) 

Виставка - 

вшанування 

05-17.05 Різні категорії Бібліотека №1 

«Родина, родина – це вся Україна!» 

до Міжнародного дня сім’ї (15.05)  

Бібліокафе 13.05 Різні категорії Бібліотека №1 

«Історичний портрет на тлі історії» 

до 145 – річчя від дня народження  

українського державного політичного діяча, 

гетьмана України – Скоропадського П. 

(16.05) 

Тематичний 

репортаж 

10 -18.05 

Різні категорії 

Бібліотека №1 

«Биківнянські могили – найбільш живий 

свідок комуністичного терору» 

до Дня пам’яті жертв політичних репресій 

(17.05)  

Опен – ейрі 

 

15.05 Учні старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №1 

«Історії вулиць Биківні» 

за проектом: «Пам‘ятай! Відроди! Збережи!» 

Бібліофреш 21.05 Різні категорії Бібліотека №1 

«Київ та кияни очима дітей» Участь у міському 07-31.05 Різні категорії Бібліотека №115 



під гаслом «Київ - місто підземних ходів і 

річок»  

до Міжнародного дня захисту дітей та Дня 

Києва 

конкурсі малюнка 

«Сузір’я творів класиків» Літературний 

майданчик 

02-14.05 Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«10 рецептів лікування якісною 

літературою» 

Книжкові смаколики 02-14.05 Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Жіночий голос української літератури» Виставка-диптих 03-31.05 Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Ніколи знову» 

до Дня Пам’яті та примирення та Дня 

Перемоги у Другій Світовій війні (8-9.05)  

Криниця пам’яті 08.05 Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Мамине серце гріє щоднини…»  

до Дня матері (13.05) 

Голосні читання 11.05 Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Принади київського  травня» 

до Дня Києва (27.05) 

Книжково-

ілюстративна 

виставка 

14-31.05 Учні середнього 

та старшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Сорочку мати вишила мені…»  

до Всесвітнього дня вишива́нки  (17.05) 
День вишива́нки 17.05 Різні категорії 

Бібліотека №115 

«Київські казки» 

за книгою української дитячої письменниці 

Зірки Мензатюк 

Голосні читки  18.05 1-4 кл. 

«Мрія» 

Бібліотека №115 

«Мудрий князь України-Русі» 

до 1040-річчя від дня народження Ярослава 

Мудрого 

Тематична полиця-

вшанування 

21.05-31.05 Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека №115 

«Як не знаєш – розпитаєш, коли мудрий – 

відгадаєш» 

Математичні вузлики 21.05-31.05 Учні молодшого 

шкільного віку 

     Бібліотека №115 

«Історико-культурна спадщина України:   Учні 3-9 класів Бібліотека №119 



шануємо і зберігаємо разом» 

за загальносистемним проектом «Памятай! 

Відроди! Збережи!» 

Виставка-заклик 01-31.05 Бібліотека №119 

«Золотоверхий, величавий – наш рідний 

Київ, місто-сад» 

До Дня Києва (27.05) 

Краєзнавча виставка 01-31.05 

Учні 3-9 класів 

 

Бібліотека №119 

«Йде весна-королева по світу 

І заквітчує землю прогріту» 

Природознавча 

добірка 

01-31.05 Дошк. 

Учні 1-6 класів 

 

Бібліотека №119 

«Золоті ворота – древня неприступна 

брама Києва» 

за загальносистемним проектом «Пам’ятай! 

Відроди! Збережи!» 

 

Медіа-година 

 

03.05 
Учні 1-6 класів 

 

Бібліотека №119 

«Схиляємо голову низько,  

Щоб шану героям віддати» 

до Дня Пам’яті та примирення та Дня 

Перемоги у Другій Світовій війні (8-9.05)  

 

 

Виставка-подяка 

 

 

07-14.05 
Учні 3-9 класів 

Бібліотека №119 

«З усіх два слова – Мама і Вітчизна 

існують звіку тільки в однині»  

до Дня матері (13.05) 

Виставка малюнків 

та привітань від 

читачів 

 

11-17.05 Учні 1-9 класів 

 

Бібліотека №119 

«Бібліотекарі – дітям з особливими 

потребами» 

Голосні читання 15.05 Спецгрупи  

ДНЗ № 176 

 

Бібліотека №119 

«Музеї – хранителі спадщини людства» 

до Міжнародного дня музеїв (18.05) 

Мистецька 

розкладка 

 

15-20.05 
Учні 1-9 класів 

Бібліотека №119 

«Чарівний ланцюжок цікавих книжок» Казкотерапія 16.05 Спецкласи  

СШ № 213 

Бібліотека №119 

«Опановуємо аплікацію» 

за участі клубу «Гармонія» при КОЦ                         

«Дивосвіт» 

Заняття гуртка 

«Творчість юних» 

 

17.05 
Дошк. 

Учні 1-6 класів 

Бібліотека №119 

«Зелена неділя, клечана неділя.  

Із Трійцею, зі святом вітаємо вас!» 

до Дня Святої Трійці (27.05) 

Народознавча 

добірка 

 

18-24.05 Різні категорії 

 

Бібліотека №119 

«Не струшуймо здоров’я у попільничку» Викладка-  Учні 5-9 класів Бібліотека №119 



 

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

 

до Всесвітнього дня без тютюну (31.05) застереження 25-31.05 

«Квітують свічками каштани» 

до Дня Києва (27.05) 

Майстер-клас 

з оригамі 

30.05 
Учні 4-9 класів 

Бібліотека №119 

«Джура - це відвага. Це-чесність, 

порядність, повага!»  

до проведення Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної Гри 

«Сокіл» («Джура») 

 

  

Зустріч-презентація  03.05 

 

Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Психологічні особливості дорослішання 

дітей. Проблеми батьків і дітей» 

до Міжнародного дня сім’ї (15.05) 

Тренінг-класу 

«Злагода» 
10.05 Юнацтво 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Сім щасливих Я» 

до Міжнародного дня сім’ї (15.05) 

Майстер-клас 

 
15.05 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«…Вишивала дівчина, вишивала,  

Чорну та червоную нитку клала» 

до Дня вишиванки (17.05) 

Мистецький 

вернісаж 

Зустріч з майстринею 

14-24.05 

17.05 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Зміна клімату – як ти до цього 

причетний?» 

за проектом «Я – за природу!» 

до Міжнародного дня клімату (15.05) 

Екологічний урок 18.05 
Учні молодшого 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Парки Деснянського району»  

до Європейського дня парків (24.05) 

за загальносистемним культурно-історичним 

проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!»         

Краєзнавча подорож 22.05 
Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Чарівна петелька» 
Майстер-клас з 

амігурумі 

Щочетверга Учні середнього 

шкільного віку 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 


