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Науково-пізнавальний клуб «Територія Н»
створений у співпраці бібліотеки, Малої академії наук
України та проекту «Наукова Світлиця». Метою клубу є
популяризація науки серед дітей та молоді, демонстрація у
доступній формі всього найцікавішого та найдивовижнішого
зі світу науки, стимулювання цікавості дітей до щоденного
навчання та пізнання. Разом ми спробуємо кардинально
змінити погляд на те, що раніше видавалось нудним,
нецікавим та надто складним.
Програма неформальної освіти клубу передбачає зустрічі
з вченими різних наукових галузей, популярні та фахові
лекції, показ науково-популярних фільмів, проведення
дослідів, експериментів, інтелектуальних ігор та змагань. І
все це легко, доступно, цікаво та захопливо!
Розклад, час занять та детальніша інформація на нашій
сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/lybra115.
До повної дивовиж, сюрпризів та неймовірних відкриттів
подорожі загадковою територією Н разом із бібліотекою
запрошуємо всіх.
Вчитися цікаво!
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Програма клубу*:
Січень

Наукова година «Цікава наука»
Лютий

Еко-мандрівка «З життя тварин»
Березень

Лабораторія
«Масштаб: від людини до Сонячної системи»
Квітень

Інженерна гра «Побудуй вежу»
Травень

Науково-популярна лекція «Майже все про кажанів»
Червень

Година астрономії «Подорож до зірок»
Вересень

«Подорож у дивовижний світ мінералів»
Жовтень

Природнича година «Овочі проти фруктів»
Листопад

Демонстрація «Нащадки динозаврів – хто вони?»

*У програмі можливі зміни. Слідкуйте за
анонсами на нашій сторінці у Facebook:
https://www.facebook.com/lybra115/?fref=ts
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Наша адреса:
вул. Бальзака, 28
Тел. 515-61-70 (читальна зала)
547-20-62 (абонемент)
e-mail: library115@ukr.net
веб-сторінка: http//desnabib.kiev.ua
https://www.facebook.com/lybra115
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Централізована бібліотечна система
Деснянського району м. Києва

Бібліотека № 115 для дітей

Творча майстерня

Для дітей молодшого та середнього шкільного віку
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Київ 2018

«Навряд чи є вища з насолод, як насолода творити»
(М. Гоголь)
Можна знайти ще багато висловлювань видатних
людей, які нерозривно пов’язують творчість із насолодою
та радістю. Творити – це реалізовувати себе, продукувати
самобутні ідеї та давати їм можливість бути побаченими,
почутими, відчутими та сприйнятими іншими.
Не слід ставити собі за мету навчитися творчості,
важливо, навчитися дозволяти собі творити. В бібліотеці ми
прагнемо створити умови й можливості, де діти зможуть
вільно та сміливо, без оцінок та рамок проявляти себе,
креативно переосмислювати навколишнє та головне –
отримувати від цього насолоду.
Протягом 2018 року в нас пройде серія заходів –
майстер-класи, виставки, конкурси, – до яких пропонуємо
долучитися всім, хто має нестримну фантазію, вірить у
можливість реалізації мрій та має, що сказати світові.
Розклад, час занять і детальніша інформація на нашій
сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/lybra115.
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Програма:
Виставка-хобі
Вернісаж дитячих
робіт
Виставка дитячих
малюнків

«Рукам робота – серцю радість»
«Країна твоїх захоплень»
«Зимова казка»

Січень

«Різдвяне янголятко»

Майстер-клас

«Під знаком Купідона»

Майстер-клас

Лютий

Весняна квітка «Гіацинт»

Майстер-клас

Березень

Паперовий кіт

Майстер-клас

«Малюємо за творами Т. Шевченка»

Виставка дитячих
робіт

«Намалюю писанку»

Майстер-клас

Квітень

«Київ та кияни очима дітей»

Участь у міському
конкурсі

ТравеньЧервень

«Творча майстерня»

Майстер-класи

Червень

«Браслети єдності»

Майстер-клас

Серпень

Витинанка-козачок

Майстер-клас

Жовтень

«Ілюстрації за творами українських
письменників»

Виставка дитячих
робіт

Листопад

«Іде Миколай у дитячий край»

Майстер-клас

Грудень
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Наша адреса:
вул. Бальзака, 28
Тел. 515-61-70 (читальна зала)
547-20-62 (абонемент)
e-mail: library115@ukr.net
веб-сторінка: http//desnabib.kiev.ua
https://www.facebook.com/lybra115
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Централізована бібліотечна система
Деснянського району м. Києва
Бібліотека № 115 для дітей

Студія
«Розумне малятко»
для дітей дошкільного віку та організаторок/ів дитячого читання

Київ 2018

Cтудія «Розумне малятко» - хороший спосіб підготувати
вашу дитину до школи. Програма студії спрямована на
загальний розвиток дитини та включає заняття з
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вдосконалення мовних навичок, читання, арифметики,
природознавства, англійської мови. На уроках ваша дитина
оволодіє основами дошкільної програми, стане більш
самостійною,
всидливою,
організованою,
навчиться
концентруватись, налаштується на подальше навчання у
школі. Важливим аспектом занять студії є також розвиток
комунікативних навичок, необхідних для адаптації у новому
колективі, взаємодії та співпраці з іншими дітьми.
У бібліотеці ви знайдете всю необхідну для дошкільного
навчання
літературу.
На
допомогу
батькам
та
організатор(к)ам дитячого читання спеціально влаштовано
куточки з книжками та періодикою, корисними для
розвитку, навчання та організації дозвілля дітей,
створюються бібліографічні довідки, пам’ятки та закладкипоради.
Заняття студії проходять щодня з 16.00 до 18.00
крім вівторка та неділі. Проводить підготовку до школи
досвідчена вихователька з психологічною освітою.
За детальнішою інформацією звертайтесь на нашу
сторінку в Facebook: https://www.facebook.com/lybra115

Зростайте здорові, активні та розумні!
Чекаємо на вас у бібліотеці.

.
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Програма:
протягом року

У світі букв
Весела
математика
Цікава англійська
Віконечко
природи
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Наша адреса:
вул. Бальзака, 28
Тел. 515-61-70
e-mail: library115@ukr.net
веб-сторінка: http//desnabib.kiev.ua
https://www.facebook.com/lybra115
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Централізована бібліотечна система
Деснянського району м. Києва
Бібліотека № 115 для дітей

Театрально-музична студія
з вивчення німецької мови
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«Німецька для дітей» - театрально-музична студія з
вивчення німецької мови для дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку. Специфіка занять студії
полягає в тому, що навчання відбувається в ігровій формі,
активно, весело та легко. Така методика вважається однією
з найкращих для дитячої аудиторії, вона сприяє
формуванню живого інтересу до навчання, легшому
запам’ятовуванню інформації, ефективному та швидкому
засвоєнню навичок спілкування іноземною мовою. Дитина
не лише отримує певний набір інформації, а навчається
правильній вимові та сприйняттю мови на слух.
Протягом занять використовуються аудіо та відеоматеріали.
Діти будуть вивчати пісні та вірші німецькою, брати участь
у цікавих іграх, ставити маленькі театралізовані дійства та в
підсумку, навіть, влаштують показову виставу для батьків і
нашої читацької спільноти.
Заняття проходять двічі на тиждень: середа й п’ятниця,
о 13.30. За додатковою інформацією звертайтесь на сторінку
бібліотеки у Facebook:
https://www.facebook.com/lybra115/?fref=ts
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Програма:
Die Familie (Сім’я)
Die Spielzeuge (Іграшки)
Die Farben (Кольори)

D
Die Zahlen (Числа)

Das Essen (Їжа)

D

Die Kleidung (Одяг)

Di
Die Tiere («Тварини)

Die Stadt. Die Strasse. Der Verkehr (Місто. Вулиця. Транспорт)

Der Sport (Спорт)

D
Die Natur (Природа)

Die Berufe (Професії)
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Наша адреса:
вул. Бальзака, 28
Тел. 515-61-70
e-mail: library115@ukr.net
веб-сторінка: http//desnabib.kiev.ua
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Bis bald!
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Централізована бібліотечна система
Деснянського району м. Києва
Бібліотека № 115 для дітей

(математичний гурток)

Для дітей старшого шкільного віку
Київ 2018
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Багато хто з дорослих говорить, що вивчене з математики в
школі мало допомагає їм у буденному житті. Не слухайте!
Адже сьогодення диктує свої правила. Математика лежить
в основі програмування і, якщо ви розумієте її закони, для
вас відкрита дорога до вирішення будь-яких технологічних
завдань.
На заняттях гуртка «З математикою на Ти» ви зможете
прослухати лекції зі шкільної математики від дробу й
лінійних
рівнянь
до
логарифмів
та
інтегралів,
попрактикуватися в розв'язанні прикладів і задач з кожної
теми й зрозуміти, де в реальному житті можуть
застосовуватись математичні знання. Викладач обов’язково
відповість на всі ваші питання з математики або фізики зі
шкільної програми та поза її межами.
Гурток розрахований на дітей старшого шкільного віку.
Заняття проходять один раз на тиждень по суботах, о 14.00.
Ми впевнені, що математику можуть зрозуміти та легко
засвоїти всі, якщо зацікавити та доступно пояснити.
Тож приходьте, будемо розбиратись разом!
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Програма:
Січень:

Алгебра і початки аналізу. Числа та вирази.

Числа та вирази.
Дроби, відсотки та пропорції.
Степінь, корінь, модуль, логарифм.
Лютий:
Алгебра і початки аналізу. Перетворення виразів.
Перетворення виразів.
Перетворення ірраціональних виразів.
Перетворення логарифмічних виразів.
Березень:
Алгебра і початки аналізу. Функції.
Числові послідовності.
Функції та їх графіки.
Квітень:
Алгебра і початки аналізу. Рівняння.
Рівняння.
Трансцендентні рівняння.
Травень:
Алгебра і початки аналізу. Системи рівнянь.
Нерівності. Текстові задачі.
Системи рівнянь.
Нерівності.
Застосування властивостей функцій при розв’язанні рівнянь та нерівностей.
Вересень:
Алгебра і початки аналізу. Похідна та інтеграл.
Похідна складеної функції.
Первісна. Невизначений інтеграл. Визначений інтеграл. Формула НьютонаЛейбніца.
Жовтень:
Комбінаторика.
Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірностей та елементи
статистики.
Листопад:
Геометрія. Планіметрія.
Метод координат.
Вектори.
Пряма на площині.
Грудень:
Геометрія. Планіметрія. Стереометрія.
Планіметрія.
Стереометрія.
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Наша адреса:
вул. Бальзака, 28
Тел. 515-61-70
e-mail: library115@ukr.net
веб-сторінка: http//desnabib.kiev.ua
https://www.facebook.com/lybra115
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Централізована бібліотечна система
Деснянського району м. Києва

Бібліотека № 115 для дітей

Основи
журналістики
курс для дітей середнього та старшого шкільного віку
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Хочете займатися журналістською справою, навчитись
писати гарні тексти, влучно і чітко формулювати свої
думки та впливати на громадську думку? Долучайтеся до
курсу «ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТИКИ» з журналісткою,
блогеркою Івою Репницькою в нашій бібліотеці.
Курс триває 3 місяці, заняття відбуваються 2 рази на
тиждень : середа з 16.00 до 18.00
субота з 11.00 до 13.00
Програму розраховано на дітей середнього та старшого
шкільного віку, які починають вивчати журналістику з
нуля.
Після закінчення курсу ви зможете професійно
орієнтуватись у медіапросторі, знаходити цікаві теми для
статей, збирати інформацію, брати інтерв’ю, писати статті,
оволодієте основами фотомайстерності та монтажу.
А в кінцевому результаті плануємо створити на базі
бібліотеки з учнями школи готовий медіа-продукт
(друковане, онлайн-видання, ютюб-канал).
Хто там ще не «акули пера» – мерщій до бібліотеки!
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Програма курсу*:
Cічень: Історія журналістики
Журналістська етика
Різновиди журналістики
Кібербезпека
Лютий: Огляд, стаття
Репортаж
Інтерв’ю
Журналістське розслідування
Березень: ТВ-журналістка
Загальні принципи
Знімання та монтаж
Радіо
Фото
Історія
Урок майстерності
PR: Анонс, прес-реліз, пост-реліз.
Соціальна журналістика
*У програмі можливі зміни.
Слідкуй те за анонсами на нашій сторінці у Facebook:
https://www.facebook.com/lybra115
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Наша адреса:
вул. Бальзака, 28
Тел. 515-61-70 (читальна зала)
547-20-62 (абонемент)
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веб-сторінка: http//desnabib.kiev.ua
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