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Скільки існують бібліотеки – стільки в роботі з дітьми 

використовується така форма роботи, як голосні читання. Як 

зробити більш цікавими традиційні читання? Публікації на 

сторінках електронних ресурсів про story-time – читання 

дорослого вголос групі дітей – наштовхнули на думку 

запропонувати бібліотекам для дітей Кіровоградщини 

опробувати на практиці цю форму роботи. А щоб до читань 

долучилося якнайбільше бібліотек, Кіровоградська обласна 

бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка, за підтримки 

департаменту культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації виступила ініціатором проведення 

обласної бібліотечної акції «Читай, я буду слухати!», за 

умовами якої читання відбувалися у форматі story-time. Були 

розроблені Рекомендації обласної акції, в яких окреслено мету 

проведення – заохочення дітей до читання, відродження 

традицій родинного читання, підвищення суспільного значення 

і ролі бібліотек у піднятті престижу книги, популяризація 

кращих літературних творів для дітей. Згідно рекомендацій, 

були визначені: учасники – бібліотеки для дітей, дитячі відділи 

при районних, міських, сільських бібліотеках для дорослих; 

аудиторія, яка залучалася до читання – діти дошкільного та 

молодшого шкільного віку (учні 1-4 класів), члени їх родин; 

описана методика проведення story-time. Більше про цю форму 

роботи фахівці ОДБ ім. Т. Г. Шевченка розповіли колегам під 

час обласного семінару-практикуму «Дитяча бібліотека – 

орієнтир в інформаційному полі сучасного користувача». 

Стартувала Бібліоакція – 2 квітня в Міжнародний день 

дитячої книги, завершилася – 20 листопада 2017 року у  

Всесвітній день дитини. Пости про хід Бібліоакції 

публікувалися на сайті Кіровоградської обласної бібліотеки для 

дітей ім. Т. Г. Шевченка, електронних ЗМІ. Бібліотеки-учасниці 

на власних сайтах, блогах, сторінках у соціальній мережі 

Фейсбук, місцевих газетах розповідали про проведені заходи. 

Учасниками Бібліоакції стали 198 публічних бібліотек: 

ОДБ ім. Т. Г. Шевченка, 28 спеціалізованих бібліотек для дітей, 
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дитячі відділи Маловисківської районної бібліотеки, районної і 

Павлиської сільської бібліотек Онуфріївського району,  

Піщанобрідської, Липнязької, Тишківської сільських бібліотек 

Добровеличківського району, центральної районної бібліотеки 

ім. Д. Чижевського та Новопразької і Червонокамянської 

сільських філій Олександрійської РЦБС, Глодоської сільської 

бібліотеки Новоукраїнського району, Аджамської сільської 

бібліотеки Кіровоградського району, центральної універсальної 

бібліотеки та філії № 3 Знам’янської МЦБС, філій №№ 1, 5, 6, 

7, 15 Кіровоградської МЦБС, а також понад 150 міських і 

сільських бібліотек Благовіщенського, Вільшанського, 

Гайворонського, Голованівського, Добровеличківського, 

Долинського, Знам’янського, Кіровоградського, 

Компаніївського, Новомиргородського, Новоукраїнського, 

Олександрійського, Світловодського районів, міст Знам’янка, 

Кропивницький, Олександрія.  

Проведено 633 сторі-тайми. До читань залучена широка 

аудиторія дітей – більше 10,3 тис., з них – 1,9 тис. 

дошкільників. Із загальної кількості учасників читань до 

бібліотек вперше записалися 19,6% юних земляків, третя 

частина – дошкільники. Бібліотекарі, мами, бабусі, волонтери з 

числа старшокласників і студентів, вчителі і вихователі, 

письменники-земляки читали дітям яскраві і цікаві книжки 

різної тематики, а потім були обговорення, розумові і творчі 

завдання, рухливі ігри, майстер-класи тощо. По закінченню 

заходу бажаючі могли взяти додому книжки. Дошкільникам та 

учням 1-4 класів видано більше 8,1 тис. прим. науково-

популярної і художньої літератури.  

Під час Бібліоакції бібліотечні фахівці намагалися 

прорекламувати найкращі книги, що є у фондах закладів. Це 

твори, відзначені в різні роки в номінації «Дитяче свято» 

Всеукраїнського рейтингу «Книжка року», серій «Бібліотека 

дитячого садка», «Чарівний світ», «Виховання казкою», 

«Неймовірні казки», «10 історій», «Моя Україна», «Пізнаємо 

світ  разом»,     «Чому    так    буває?»,      «Міні-енциклопедії»,  
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«Прогулянки навколо світу», «Веселка» тощо.  

Часто звучали українські народні казки і казки народів 

світу; твори українських письменників: Г. Бойка, Ю. Винничука, 

В. Нестайка, В. Сухомлинського, І. Франка, В. Чухліба, Р. 

Росіцького, О. Виноградова, З. Мензатюк, О. Виженка, О. 

Шуваєвої, А. Сокол, Н. Забіли, М. Хаткіної, О. Чаклуна та 

інших, світової літератури –  Г. Х. Андерсена, Ш. Перро, 

братів Грімм, В. Гауфа, Т. Янсона.  

Знайомили з прозою та поезією для дітей письменників-

земляків: К. Барановської, М. Джус, А. Царук, Л. Олександрук, 

Л. Ніцой, М. Бутенка, В. Сухомлинського, В. Кобзаря, братів 

Олексія і Віктора Кононенків, П. Чорного, О. Надутенко, К. 

Рибченко, Л. Лаврик, Л. Солодової.  

За активну участь у Бібліоакції колективи 

Голованівської, Долинської, Компаніївської, Новгородківської, 

Новоархангельської, Новомиргородської, Петрівської районних 

бібліотек для дітей, ЦДБ ім. Ю. Гагаріна та бібліотеки-філії № 3 

з обслуговування дітей Олександрійської МЦБС, ЦДБ та філій 

№№ 12, 19, 21 для дітей Кіровоградської МЦБС, дитячих 

відділів: філій №№ 1, 5, 7 Кіровоградської МЦБС, Аджамської 

СБ Кіровоградського району та Маловисківської РБ, а також 

Кропивницької сільської бібліотеки № 1 Новоукраїнського 

району були нагороджені грамотами департаменту культури, 

туризму та культурної спадщини обласної державної 

адміністрації під час обласного семінару-практикуму «Дитяча 

бібліотека – діапазон можливостей і партнерства» (травень, 

2018 р.).  

 

Пропонуємо познайомитися з окремими story-time, 

проведеними бібліотеками.  

Працівники відділу дитячого та сімейного читання 

Кіровоградській ОДБ ім. Т. Г. Шевченка розробили і втілили  

на практиці проект story-time «Вивчаємо енциклопедію 

казкових героїв». Кожен захід мав нову тему: «Чарівні 

предмети», «Казкові тваринки», «Феї», «Ельфи», «Гноми» тощо 
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До кожного story-time, відповідно, підбирався літературний 

твір, створювалася електронна презентація, де розміщувалися 

короткий текст для читання, ілюстрації, різноманітні завдання 

тощо. Під час сторі-тайму «Чарівні предмети» бібліотекарі 

запрпонували першокласникам послухати казку «Чарівний 

пензлик» та допомогти подолати всі випробування доброму 

хлопчику Марку. А потім діти самі виступили в ролі 

чарівників: за допомогою звичайного пензлика та фарби 

змусили з’явитися на аркуші паперу приховані малюнки. 

Другокласники побували на інтерактивному голосному читанні 

казки «Дві мишки» (тема «Казкові тваринки»). Візуалізація 

тексту й ілюстрацій, що демонструвалися на екран, вдало 

доповнили читання бібліотекаря. На прикладі казкових героїв 

діти навчалися відрізняти добро від зла, зрозуміли, що потрібно 

поважати друзів, захищати маленьких та допомагати іншим. 

Також, вирішували логічні завдання, розгадували ребуси, 

представлені на екрані, проявили творчість при 

розфарбовуванні розмальовки із зображеннями героїв казки.  

У Благовіщенській РДБ першокласники слухали 

українську народну казку «Як вовк та заєць покумалися», яку 

читала бібліотекар, а потім згадували казки, які читали самі чи з 

батьками. Коли настав час упізнати героїв у вікторині «З якої 

казки», діти показали себе справжніми любителями і знавцями 

казок. На завершення, усі взяли участь у конкурсі малюнків 

«Мій улюблений казковий герой». Авторів кращих робіт 

відзначили подарунками. 

Працівники Вільшанської РДБ запросили дошкільнят 

на читання яскраво ілюстрованої казки «Кривенька качечка». А 

потім діти дивилися мультфільм за сюжетом казки, ліпили з 

пластеліну качечку під час майстер-класу, проведеного 

викладачем Дитячої школи мистецтв. Читання іншої казки 

«Ріпка» супроводжував перегляд декількох різних постановок 

мультфільмів, також малята взяли участь у інсценізації казки. 

Одне з читань Гайворонської РДБ, було присвячене темі 

«Брати наші менші». Слухаючи оповідання зі збірки «По слідах  
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веселих звірят» М. Дюваля, діти відкривали для себе світ 

вовченят, оленят, ведмежат та інших маленьких звірят, 

розповідали про своїх домашніх улюбленців. Використовуючи 

запропоновані бібліотекарем іграшки вигадували веселі 

пригоди за їх участі. Бібліотекар Соломіївської сільської філії 

Гайворонської РЦБС із «Енциклопедії про все на світі» читала 

дітям про цікавий рослинний та тваринний світ, а потім усі 

робили, в техніці аплікації, листівки з квітами та метеликами. У 

Сальківській сільській філії другокласники слухали 

оповідання Г. Усача «Дзіньчик» та обговорювали, як вони 

будуть поводитися, коли зустрінуться з подібними проявами 

нахабства, як в оповіданні.    

Працівники Голованівської РДБ до кожного сторі-

тайму обирали нову тему – «У світі японської казки», «Мій 

маленький пухнастий друг» тощо, підбирали відповідні книги 

та запрошували чительників. Казкову повість Л. Ніцой 

«Невигадані історії про звіряток-друзяток» читала 

третьокласникам Іщак Олександра – найактивніша мама 

найактивнішого читача Ярослава. А потім присутні 

переглянули буктрейлери на книги Л. Ніцой «Страшне 

страховисько» та «Павлусь і Павлинка», які створив Ярослав зі 

своїми друзями. Другокласники обрали для слухання історії 

про маленьких киць Тетяни Щербаченко «Біла, синя та інші». 

По закінченню, розповіли про своїх домашніх пухнастих друзів 

та власноруч виготовили з паперу симпатичних котиків. 

Вихованці дитячого садочку «Малятко» були у захваті від 

почутих ранкових історій «Доброго ранку, лялечко» та «Як 

прокидаються машини» з книги Галини Вдовиченко «Засинай. 

Прокидайся» та проведеної з ними руханки «Прокинулось 

сонечко». 

Добровеличківська РДБ запросила малюків ДНЗ 

«Ромашка» на «Веселі уроки безпеки для слухняних хлопчиків та 

дівчаток» авторки Марії Хаткіної. Під час читання розігрували 

ситуації: як поводитися вдома, на вулиці тощо. З 

першокласниками  ЗШ  № 1  читали книгу «Це малятам треба 
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 знати» Г. Шевчук. Діти зі знанням відповідали на питання, 

обговорювали ситуації, переглянули підбірку мультфільмів 

«Смішарики про небезпеку на дорогах».  

У Долинській РДБ під час сторі-таймів діти не лише 

слухали, а й малювали ілюстрації до творів В. Сухомлинського 

«Хто розмалював півника», Ю. Винничука «Метелик вивчає 

життя», В. Гуріної «Абетка ввічливості», переглядали 

мультфільми «Вивчаємо українську абетку», «Азбука безпеки - 

Смішарики», «Уроки обережності – Дорога» (Уроки тітоньки 

Сови), брали участь у майстер-класах по створенню казкових 

героїв. Один із сторі-таймів відбувся влітку на природі. 

Присутні захоплено слухали про пригоди дітей з повісті 

П. Куща «Кото-Васія», обговорювали прочитане, грали в ігри 

та відповідали на запитання вікторини «Правила безпеки 

поводження на природі». Юні читачі Пишненської сільської 

бібліотеки Долинського району, разом із маленьким 

хлопчиком Чомусиком, подорожували планетами Сонячної 

системи та отримали відповіді на багато питань завдяки книзі 

«Моя планета – Земля» авторів В. Гуріної і В. Біляєва (серія 

«Пізнаємо світ разом»). А також, відгадували загадки про живу 

й неживу природу, малювали природоохоронні знаки. Юні 

читачі Марфівської сільської бібліотеки Долинського 

району прослухали казки В. Гауфа, взяли участь в обговоренні 

прочитаного та перегляді мультфільмів «Карлик Ніс», «Халиф 

аист». Подібна форма читань дуже зацікавила бібліотекаря і 

педагогів, що вони виявили бажання й надалі застосовувати її у 

своїй роботі. 

Бібліотеки-філії Знам’янської МЦБС стали 

учасниками обласної акції. У дитячому відділі ЦУМБ 

бібліотекар читала дітлахам «Казки кримськотатарського 

народу» (перша книжка серії «Чарівний світ»). Разом із 

національними героями казок долучилися до неймовірних 

пригод, познайомилися з культурою та традиціями 

кримськотатарського народу. Сподобались маленьким читачам 

і  казки  та  вірші зі збірки  «Рожева мрія»  К. Гнатенка,  в  якій 
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автор простими словами говорить з дітьми про добро, зраду, 

любов, дружбу, складні стосунки між людьми. Тому не дивно, 

що вони активно обговорювали прочитане, відповідали на 

питання вікторини.  

Кіровоградська міська ЦБС. Цікаві теми для сторі-

тайм обрала ЦДБ: «Добра сімейна казка», «Барвиста 

вишиванка», «Пограємо з казкою» та інші. Окрім бібліотекарів 

до участі в заходах долучилися та озвучили твори: казку «Ярик 

і рогатий Мі» Л. Ніцой – бабуся А. А. Мацкабілі, вірші з 

власних збірок «Барвиста вишиванка» та «Веселі акварелі» –

письменниця О. Надутенко, оповідання В. Сухомлинського 

«Хто кого веде додому?», «Добре слово», «Красиві слова і 

красиве діло» – матуся читача Олена Василиненко, казку 

«Гидке каченя» – волонтери-старшокласники та інші. Зокрема,  

дошкільники були у захваті від story-time «Гарбузик, Сонечко 

та колискова для Ведмедів» під час якого не лише почули казку 

В. Чухліба «Неслухняний Гарбузик», а й побачили її героїв, ролі 

яких зіграли актори бібліотечного лялькового театру. 

Бібліотекарі філії № 12 для дітей запропонували 

вихованцям ДНЗ «Червона шапочка» познайомитися з 

оповіданням А. М’ястківського «Великдень», а після 

прочитаного дошкільники розповідали про звичаї і традиції, 

яких дотримуються в їхніх сім’ях, переглянули цікавий 

мультфільм «Писанка – чарівне яйце».  

Незвичних героїв зустрічали малюки дитячого садка 

№ 67 – Супермена та Бетмена, в образах яких виступили 

бібліотекарі філії № 19 для дітей. Улюблені супергерої читали 

малечі вірші, які вигадали та склали для них письменники 

О. Шуваєва «Безпека малят» та Г. Шевчук «Це малятам треба 

знати!», про правила безпеки на дорозі, воді, у лісі, поводженні 

з вогнем. Закріплювали знання діти під час активних ігор 

«Вулиця», «Пішоходи». А хвилинки релаксації були наповнені 

музикою та творчістю. Маленькі художники малювали дорожні 

знаки, перехрестя та кольори світлофора, охоче відповідали на 

загадки знайомих героїв.  
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У філії № 21 для дітей казку Лесі Мовчун «Арфа для 

павучка» для малят озвучили один із активних читачів 

бібліотеки Даниленко Богдан та його бабуся Марина Іванівна 

За мотивами прочитаного діти малювали, взяли участь у 

конкурсі «Відгадайка», прослухали музичні твори у виконанні 

Богдана. Іншого разу учні початкових класів слухали 

пізнавальні казки письменника-земляка Павла Чорного про 

рідне місто Кропивницький, про його визначні місця з уст 

самого автора. А літературний театр «КІД», що діє при 

бібліотеці, підготував до заходу виставу «Чий дім кращий» за 

уривком із книги П. Чорного «Татова книжка». Під час сторі-

тайм «В світі природи. Вулкани» діти дізналися не тільки цікаві 

факти про вулкани, але й переглянули пізнавальний мультик і, 

разом з бібліотекарем, провели експеримент «виверження 

вулкану».  

Читання у форматі сторі-тайм відбулися і в дитячих 

відділах філій №№ 1, 5, 6, 7, 15 Кіровоградської МЦБС. 

Дитячий відділ МБ № 1 запропонув дітям до читання книги 

серій «Виховання казкою», «Неймовірні казки», «10 історій», у 

яких підіймаються одвічні дитячі проблеми, такі, як дружба, 

доброта та взаєморозуміння. Зокрема, відпочиваючим із 

пришкільного табору «Веселка» читали авторську казку Миш-

Ко «Хмаринка й Кит» (серія «Неймовірні казки»). Після чого 

відбулися дискусія «Чи завадило товаришувати Хмаринці й 

Киту те, що вони були зовсім різними?», вправа-роздум «Чи 

цікаво жити без друзів?». На завершення заходу переглянули 

мультфільм «Капітошка», в якому стали друзями краплинка 

дощу – Капітошка і маленьке Вовченя. Кожне із 9 сторі-таймів 

у філії № 5 мали свою тему, а отже і знайомство дітей з новою 

книгою. Другокласники слухали вірші про мавпочок, левів, 

кошенят, зайців та інших тварин зі збірки «Блакитне 

Задзеркалля» Миколи Бутенка, автора-земляка. Читав дітям 

книжку, яку разом обирали, Валентин Карпов, письменник, 

головний отаман Кіровоградської обласної ГО «Центральний 

козацький    округ».     Веселі,    змістовні,    милозвучні    вірші  
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сподобались малюкам. У свою чергу вони розповіли про своїх 

домашніх тварин та зобразили їх на папері. У МБ № 7 для 

story-time обрали науково-популярні видання, зокрема, 

четвертокласників познайомили з книгою Г. Гуркіної і 

О. Сердюка «Замки та фортеці України» (серія «Моя 

Україна»). Насамкінець заходу діти подивилися відеофільм про 

фортеці та замки України.   

До Аджамської сільської бібліотеки № 2 

Кіровоградського району на story-time завітали учні 1-4 

класів, які відвідували табір «Веселка» при місцевій школі. А 

читала оповідання К. Ушинського «Ластівка» зі збірки 

«Оповідання про тварин» соціальний працівник сільської ради 

О. Лошакова. Упродовж заходу усі залюбки переглянули 

відеофільм «Цікаві факти про птахів», презентацію «Цікаві 

факти про домашніх тварин», спробували імітувати «мову» 

звірів та птахів, взяли участь у конкурсах «Пташине царство» 

та «Хто в лісі живе», відгадуванні загадок, які підготувала 

бібліотекар, познайомились із підбіркою нової літератури. 

Компаніївська РЦБС. Яскраві плакати рекламували та 

запрошували на черговий story-time відвідувачів РДБ. Гарний 

читач починається з родини, тому бібліотекарі запросили маму 

Наталію читачки Яковенко Маринки на один із story-time. 

Дітям сподобалася почута казка братів Грімм «Стоптані 

черевички», ілюстрації до книги, а також можливість 

обговорити прочитане з дорослим, проявити кмітливість у 

розгадуванні кросворду до казки, який підготували 

бібліотекарі. Також, 19 сільських бібліотек взяли участь в 

обласній акції. Зокрема, бібліотекар Полтавської сільської 

філії читала першокласникам твори В. Сухомлинського. 

Найбільше усім сподобалося оповідання «Лисиччук-

першокласник». Більшість учнів упізнали себе в головному 

герої. Розповідали різні історії про те, як вони збираються до 

школи та грали в гру «Лисичка і вівці». У Водянській філії 

першокласники слухали українську казку «Заєць-хвалько», а під 

час майстер-класу навчилися робити з паперу зайчика. 
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Не менш цікаві story-time відвідали користувачі 

дитячого відділу Маловисківської РБ. Так, четвертокласники 

не лише прослухали оповідання В. Сухомлинського «Важко 

бути Людиною», «Добре слово», «Чому Сергійкові було 

соромно», «Хто кого веде додому», а й обговорювали почуте, 

вірно висловлювали свою думку, характеризуючи героїв, 

давали змістовні відповіді на питання вікторини «Добро завжди 

перемагає зло» та «Чемний мікрофон». Подивилися відео казки 

«Як джміль нагодував бджолу», створене Кіровоградськими 

журналістами та самі інсценізували казку «Метелик і хлопчик». 

Вихованці навчально-виховного закладу «Чебурашка» (старша 

група) слухали твори В. Драгунського «Він живий і світиться», 

«Друг дитинства», подивилися мультфільми «Хто 

важливіший», «Мотузочка», «Притча про людські стосунки» та 

погралися в рухливу гру «Ліс». 

Новгородківська РДБ запропонувала юним землякам 

різноманітні story-time: «Казки мого дитинства», «Країна 

Шоколадія» та інші, залучивши до озвучення творів людей 

різних професій і віку. Story-time «Країна Шоколадія» для 

вихованців ДНЗ «Світанок» провела Кузьміна Аня, випускниця 

Київського національного університету культури і мистецтв. На 

ігровому майданчику Аня і дошколята здійснили подорож 

сторінками книги В. Кобзаря «Буваличі», уявно зупинились 

перепочити на одному із розділів книги – «Шоколандія». Юні 

солодкоїжки навперебій розповідали про свої найулюбленіші 

смаколики, відповідали на запитання вікторини для ласунів. На 

згадку про подорож отримали «Квіточку вітання», виготовлену 

працівниками бібліотеки. Учням 4-А класу, використовуючи 

книгу А. Обертинської «Бережи себе, малюк!», провідний 

інспектор Новгородківського районного сектору Управління 

державної служби надзвичайних ситуацій України Іван Білаш 

розповідав про надзвичайні ситуації, про правила, яких 

потрібно дотримуватися, щоб їх уникнути. Діти з захопленням 

слухали розповідача, задавали запитання, брали участь у 

вікторині,  розв’язували  завдання  на  кмітливість,  відгадували 
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загадки і давали відповіді на запитання гри «Так чи ні?». На 

закінчення гість подарував дітям пам’ятки про заходи безпеки 

при надзвичайних ситуаціях. 

У Міжнародний день дитячої книги третьокласники ЗШ 

№ 2 взяли участь у читаннях «Ходить світом казочка», що 

провела Новоархангельська РДБ. По-новому сприймалося 

прочитання казок Г. К. Андерсена «Дюймовочка» та «Снігова 

королева» у колі ровесників, можливість висловити думку про 

вчинки головних героїв, проявити себе у відповідях на питання 

вікторини. А під час story-time, де звучали твори 

М. Познанської «Малечі про цікаві речі» та зі збірки 

«Пригодницькі  історії», діти молодшого шкільного віку 

малювали для мам натюрморти, змагалися в перегони «Хто 

швидше», «каталися» трамвайчиком, як персонажі книг – 

білочка, їжачок і зайчик, розпізнавали гриби: їстівні клали до 

кошика, а мухоморів проганяли геть.  

Новомиргородська РДБ кожне сторі-тайм доповнювала 

творчими завданнями, іграми та вікторинами. Окремі з них 

відбувалися на літньому книжковому майданчику «Книга 

збирає друзів». До читань приєдналися батьки, вихователі, 

волонтери. Зокрема, часті відвідувачі бібліотеки – діти зі 

школи-інтернату, слухали казки братів Грімм «Бременські 

музиканти», В. Гофмана «Лускунчик», брали участь у казковій 

вікторині та переглядали мультфільми. Бібліотекарю 

Пурпурівської сільської бібліотеки Новомиргородського 

району story-time «Прочитаю казочку малому дитяточку» в 

дитячому садку допомагали проводити волонтери та члени 

гуртка «Скриня-берегиня». Гуртківці показували костюмовані 

уривки з казок, загадували загадки, співали, декламували вірші. 

У Новоукраїнському районі Рівнянська СДБ та 23 

сільські бібліотеки долучилися до обласної акції. 

Комишуватська сільська бібліотека запросила 

четверокласників на віртуальну зустріч із Ліною Костенко та 

подорож у чарівний світ її поезії за збіркою «Бузиновий цар». А 

дошкільники    були   в   захопленні    від    книжки-картинки   з 
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 «очицями» О. Радушинської «Улюблені іграшки» та 

намалювали чудові малюнки до твору. Бібліотекар 

Кропивницької сільської бібліотеки для вихованців дитячого 

садка № 1 «Ромашка» читала казку «Ріпка», запропонувала 

відгадати загадки, побути акторами і розіграти сценку за 

сюжетом казки. У Приютівській сільській бібліотеці 

вихованці старшої групи ДНЗ «Сонечко» та учні початкових 

класів місцевої школи слухали казку «Котигорошко» у 

виконанні справжньої Казкарки в українському національному 

вбранні, брали участь у вікторні. Найактивніший учасник 

вікторини – Святослав Гриб отримав приз. А потім діти з 

великим задоволенням переглянули анімаційну стрічку 

«Пригоди Котигорошка та його друзів» та ознайомилися з 

творами, представленими на книжковій виставці «Скарбниця 

казок».  

Дитяча філія центральної бібліотеки Новоукраїнської 

ОТГ запросила учнів перших класів гімназії «Лідер» на сторі-

тайм з української міфології. А познайомила їх бібліотекар із 

книгою авторів-земляків, братів Олексія і Віктора Кононенків 

«Барабашка та всі інші: Про духів добрих і не дуже». Після 

прочитання оповідання про Кікімору, яка дуже любила лінивих 

дітей та брудний посуд, першокласники запевнили, що вони 

допомагають батькам по господарству і Кікімора до них точно 

не прийде. До участі в іншому сторі-тайм долучилася бабуся 

читача – Людмила Ляшенко, яка прочитала дітям казки Шарля 

Перро. А казку «Червона шапочка» розіграли в ролях, де була 

Бабуся і Червона шапочка. 

У відділі обслуговування дітей Олександрійської ЦРБ 

ім. Д. І. Чижевського дітлахи з цікавістю слухали казку «Моя 

сорочечка меншає?» (серія «Чому так буває?»), розглядали 

яскраві ілюстрації, дивились мультик про веселого ведмежатка, 

а на завершення залюбки розмалювали сорочечки для 

головного персонажу, який їм дуже сподобався – Кенгурятка 

Ру. 
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Наймолодші користувачі Олександрівської РДБ під час 

сторі-таймів здійснили цікаві подорожі у чарівний світ 

української міфології з героями Ю. Винничука «Чеберяйчики 

Гопля і Піпля» і до країни Японії – з героями «Японських 

народних казок»; дізнавалися про звичаї козаків із книги 

В. Дахно «Як козаки куліш варили». А казка земляка 

Володимира Кобзаря «Про велике зелене дерево» спонукала 

замислитися над бережним відношенням до природи. 

Дошкільники, а семе вони були слухачами казки, обговорювали 

прочитане, висловлювали думки з питань: «Як я поводжусь з 

природою», «Чи люблю я спостерігати за природою», «Хто 

посадив уже дерево? Яке?». Продовженням заходу стала 

екологічна гра «Вгадай дерево» та рухлива тест-гра.  

Олександрійська МЦБС. ЦДБ ім. Ю. Гагаріна обрала 

для сторі-тайм твори братів Грімм «Горщик каші», 

«Рапунцель», Ю. Винничука «Чеберяйчики Гопля і Піпля», 

В. Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі», Т. Винник 

«Відлуння нашої хати» та інші. Після прочитаного школярі 

грали в різноманітні ігри, майстрували, відповідали на 

запитання вікторини, переглядали мультфільми за сюжетами 

творів, спробували себе акторами, виконуючи ролі певного 

героя у ляльковій виставі. Так, маленькі читачі разом з 

бібліотекарем Кімнати казок мандрували сторінками книги 

«Історія одного Поросятка» Ю. Винничука. Дітлахи уважно 

слухали розповідь про відважного, кмітливого та хвацького 

Поросятка. Розглядали ілюстрації до казки, зроблені майстром 

книжкової графіки О. Петренко-Заневським, ділилися 

враженнями від прочитаного. Учні з пришкільного табору 

«Водограй», разом із дівчинкою Даринкою та її другом 

хлопчиком відлунням Талалайком, подорожували сторінками 

повісті Т. Винник «Відлуння нашої хати», почули та вивчили 

багато нових приказок, якими багата мова головного героя. У 

бібліотеці-філії № 3 з обслуговування дітей вихованці ДНЗ 

№ 25 із задоволенням ласували «смачними» казками З. 

Мензатюк із   книги   «Зварю  тобі  борщику».    А  дошкільнята   
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разом із батьками у філії № 10 мандрували у надзвичайний світ 

пригод казкових оповідань М. Пономаренко «Диво-лижі 

ведмедика Пухнастика», «Як м’яч став веселим», «Весела 

квампанія».   

Для четверокласників, що відпочивали в літньому 

оздоровчому пришкільному таборі, працівник дитячого відділу 

Онуфріївської РБ читала казку Юлії Чайки «Мрія про крила». 

Під час її обговорення дійшли спільної думки, що мрії завжди 

збуваються. Для цього потрібно прикласти всі зусилля, 

незважаючи, навіть, на оточуючих, які в тебе не вірять. На 

завершення заходу, за допомогою техніки оригамі, яку показала 

бібліотекар, діти виготовили барвистих метеликів. У дитячому 

відділі Павлиської сільської бібліотеки Онуфріївського 

району третьокласникам читали історії про дівчинку Яринку, 

яка придумує та розповідає казки, зі збірки «Паперовий янгол» 

О. Бусенко. А потім разом обговорювали прочитане, бажаючі 

могли відтворити на папері малюнки до почутих історій. 

Петрівська РДБ один із заходів провела у дитячому 

садку «Рудана». Після читання української народної казки 

«Лисичка та Журавель» дошкільники намагалися імітувати, як 

ходять журавель та лисиця. А для того, щоб подружити героїв 

казки, малята намалювали для них святкові скатертини. Також, 

діти з цікавістю переглянули ілюстрації до видань цієї казки 

різних років, що принесли бібліотекарі. Інше читання 

познайомило молодших школярів зі світом равликів: чим 

харчується і де живе равлик, навіщо равлику ріжки. 

Бібліотекарі читали вірш Наталі Забіли «Равлик» та 

«запросили» цього дня до бібліотеки в гості справжнього 

равлика. Читання української народної казки «Котик і півник» 

доповнив пальчиковий театр. Попередньо працівники 

бібліотеки підготували персонажів казки для пальчикового 

театру. Діти вправно оперували одягненими на пальчики 

ляльками та промовляли слова відповідних персонажів.  

16 сільських бібліотек Світловодського району взяли 

участь в обласній бібліоакції. У бібліотеці села Подорожнє  
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учні   1-4  класів,   що   відпочивали  в  літньому  пришкільному 

таборі, слухали казки В. Чухліба, Ю. Чайки зі збірки «Син 

Сонця», дивилися мультфільми, відповідали на відеозагадки 

дядечка Мурашника, створені письменницею Наталею 

Гуркіною та змагалися між собою на знання лічилок, за що 

отримали від організаторів у подарунок цукерки. Цікаву 

розповідь про письменника-земляка П. Чорного та читання його 

віршів із книги «Татова книжка» підготувала для школярів 

початкових класів бібліотекар села Золотарівка. Книга видана 

в рамках проекту «Казка – дітям», започаткованого спільно 

музеєм І. К. Карпенка-Карого, Кіровоградською художньою 

школою ім. О. Осмьоркіна та Кіровоградською станцією юних 

техніків з метою популяризації української казки серед 

дошкільнят та школярів. Після прочитання діти обговорювали 

значення слів «Батьківщина», «патріот», «родина», «рідна 

мова», «рідний край». Насамкінець заходу створили малюнки 

«Краю мій рідний – моє село». У Федірківській сільській 

бібліотеці малюки слухали казки Ю. Винничука «Метелик 

вивчає життя», «Чеберяйчики Гопля та Піпля», які читала 

бабуся користувачки бібліотеки Віки Панішко – Надія 

Борисівна і малювали казкового метелика.  

Устинівська РДБ запросила до сторі-таймів вихованців 

дитячого садка «Сонечко» та учнів початкових класів 

Устинівської ЗШ I-II та І-Ш ступенів. Малюки були у захваті 

від нових книг, які взяли до читання бібліотекарі: Ю. Винничука 

«Чеберяйчики Гопля і Піпля», «Перекладенець», «Метелик 

вивчає життя», «Балакуче яблуко», О. Чаклуна «Мікробот», 

«Казки Лірника Сашка». Із задоволенням обговорювали 

прочитане, розглядали ілюстрації, складали «казкові» пазли. 
 

Дійсно, змістовні, насичені читанням різних за змістом 

книг stori-timе відбулися в ході обласної бібліотечної акції 

«Читай, я буду слухати!». З огляду на кількість її учасників – 

бібліотек, як організаторів проведення читань у форматі сторі-

тайм, волонтерів із числа дорослих та найголовніше – дитячої  
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аудиторії,  зокрема,  долучення до когорти  читачів  новачків із 

числа дошкільників та учнів 1-4 класів, можна констатувати, 

що подібні заходи мали успіх. Дітям сподобався новий формат 

читання книг, вони переконалися, що це є цікавим, корисним і 

веселим заняттям. Бібліотечні ж фахівці додали до скарбнички 

масових заходів ще одну цікаву форму роботи з популяризації 

книги серед дітей, залучення їх до бібліотеки – stori-timе.  
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Книги, використані для читання під час обласної бібліотечної акції 

 «Читай, я буду слухати!» 
 

Андерсен Г. К. «Дюймовочка», «Снігова королева», «Гидке каченя», «Кресало», 

«Дикі лебеді», «Русалонька» та інші. 

Артюх А. «Поезії Рудої Киці» 

Барановська К. «Канікули в Оксанки» 

Біссет Д. «Про поросятко, яке вчилося літати» 

Бусенко  О. «Паперовий янгол» 

Бутенко М. «Блакитне Задзеркалля», 

Васильченко С.  «Неслухняний глечик» 

Васильчук В. «Гавчик і курчатко» 

Вдовиченко Г. «Засинай. Прокидайся» 

Виженко О. «Історія запорозьких козаків для веселих дітлахів» 

Винничук Ю. «Чеберяйчики Гопля і Піпля», «Історія одного поросятка», «Лежень», 

«Метелик вивчає життя», «Балакуче яблуко», «Перекладенець» 

Виноградов О. «Пригоди маленького мурашки Геші» 

Висікан П. «Страховисько з однією зяброю», «Дві топольки», «За що мене 

Лопухом продражнили» 

Віммельбух «Країна казок», іл. А. Зюсс 

Воронина Л. «Таємне Товариство Брехунів» 

«В світі природи. Вулкани» 

Гауф В. «Карлик Ніс», «Удаваний принц» 

Герланець В. «Чудовисько з озера» 

Гнатенко К. «Рожева мрія»,  «Ображена книга» 

Горбатенко Л. «Повчальні казки» 

Гофман Е. Т.  «Лускунчик і Мишачий король» 

Гуріна В. «Абетка безпеки», «Абетка ввічливості»  

Гуріна В., Біляєв В. «Моя планета – Земля» 

Гуркіна Г., Сердюк О. «Замки та фортеці України» 

Гуцало Є. «Сім’я дикої качки» 

Ґрімм В. і Я. «Стоптані черевички», «Рапунцель» «Червона шапочка», «Дух у 

пляшці», «Пані метелиця», «Попелюшка», «Горщик каші» 

Давидов А. «П’єса – казка «Лісовий народець» 

Дахно В. «Як козаки куліш варили» 

Джус М. «Віршики цікаві про дитячі справи» 

Демченко О. «Казка про радість»  

Дерманський С. «Маляка – принцеса Драконії» 

«Дикі тварини. 50 найвідоміших видів» 

«Для розумних і допитливих». Енциклопедія 

Драгунський В. «Велика книга оповідань» 

Дронова К. «Сузір’я казок та розповідей» 

Дяченки М. та С. «Пригоди Марійки Михайлової» 

Забіла Н. «Казки лісової кринички», «Равлик», «Зайчикова хатка», «Про ліниву 

дівчинку» 

Зайцева С. «Милі звірятка. Кошеня» 
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Зімба О. «Веселі  пригоди Бровка та Мурчика» 

«Енциклопедыя про все на світі» 

Іваненко О. «Казки» 

Ільченко О. «Мандрівка Дощинки» 

Іщук Є. «Ведмежатко подорожує» 

«Казки кримськотатарського народу» 

«Казки Лірника Сашка» 

«Казки мого дитинства» 

Казки: «Мудра дівчина», «Ріпка», «Кривенька качечка», «Коза-дереза», «Два 

півники», «Солом’яний бичок», «Івасик–Телесик», «Зайчикова хатка», «Чарівний 

ліс», «Пшеничний колосок», «Сірко», «Котигорошко», «Заєць-хвалько», «Як овочі 

головного обирали», «Кирило Кожум’яка», ін.  

Каляндрук Т. «Дітям про козаків»  

Капранови «Мальована історія незалежності України» 

«Квітковий годинник: оповідання, казки, вірші, загадки» 

Кіплінг Р. «Рікі-Тікі-Таві» 

Клімова С. «Флоріана принцеса квітів» 

Кобзар В. «Буваличі», «Про велике зелене дерево» 

Кононенко О. «Барабашка та всі інші: про духів добрих та не дуже» 

Коритченкова О. «Світ дитячих запитань» 

Костенко Л. «Бузиновий цар» 

Коуп Р. «Екологія» 

Кротюк О. «Скупий Вася» 

Крюс Дж. «Балакуча машина»  

Курков А. «Казка про пилососика Гошу» 

Кущ П. «Кото – Васія»  

Литвиненко В. «Козак на чужині» 

Ліндгрен А. «Пеппі Довгапанчоха» 

Луньова Т. «Усі ми будемо королевами» 

Лущевська О. «Читання» 

Майданович Т. «Країна Українія» 

Майстренко Н. «Слонѐнок Топик» 

«Малечі про цікаві речі» 

Маршалова Т. «Мишеня Пікс» 

Маске У. «Зайченя Стриб шукає друзів» 

Мацько І. «Медовий сухарик» 

Мензатюк З. «Чарівні слова», «Зварю тобі борщику», «Катрусині скарби» 

Миш-Ко «Хмаринка й Кит» 

Міттерер Ф., Ногель Т. «Дивовижне курчатко Ганнуся» 

Місяць Л. «І мерзнуть лапки гусячі на шибці» 

Мовчун Л. «Арфа для павучка», 

Мозер Е. «Мануель і Діді» 

Мозолевський Б. «Як поводяться друзі» 

Морозенко М. «Найвірніші» 

Мороні Т. «Друзі» 

«Моя люба матуся». Збірка 
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«Моя сорочечка меншає ?» (серія «Чому так буває?») 

М‘ястківський А.  «Казочка про писанку»,  «Великдень» 

Надутенко О. «Барвиста вишиванка», «Веселі акварелі» 

«Найцікавіші казки України» 

Наумов Є. «Чарівна круговерть» 

«Незвичайні пригоди звичайних дітей» 

Нестайко В. «Чародій Будьласка і чаклун Нетреба», «Загадка старого клоуна», 

«Пригоди журавлика», «Секретна зброя незнайомця Коші», «Олексій, Веселесик і 

жарт-птиця», «Пригоди близнят-козенят», «Супер «Б» з «фрикадельками»»  

Нємцов Б. «Три поради» 

Ніцой Л. «Ярик і рогатий Мі», «Правила дорожнього руху», «Юні пожежники» 

«Невигадані історії про звіряток-друзяток» 

Носов М. «Ляпка» 

Обертинська А. «Бережи себе малюк», «Твої дороги», «Дорожня грамота»  

Обрій В. «Чарівне відеречко» 

Олександрук Л. «Три подружки», «Як ослик Мося друзів шукав» 

Олесь О. «Бабусина пригода» 

Остер Г. «Шкідливі поради» 

Панова В. «Царівна-жаба» 

«Панночка й Приблуда» 

Паулі Л. «Лисичка йде до бібліотеки» 

Перро Ш. «Попелюшка», «Спляча красуня»  

Поклад Н. «На веселій вулиці», «Ластівчин привіт» 

Дюваль М. «По слідах веселих звірят» 

Пономаренко М. «Диво-лижі ведмедика Пухнастика», «Джміль і павучок», «Як 

м’яч став веселим», «Дядечко Лось і зайчик Федик», «Весела квампанія».   

Поттер Б. «Кролик Петрик та інші історії» 

«Пригодницькі історії». Збірка 

Прокоф’єва С. «Маша і Ойка» 

Пронь Л. «На крилах року»  

Радушинська О. «Улюблені іграшки» 

Распе Р. Е. «Пригоди барона Мюнхаузена»  

Рибченко К. «Наука для онука», «Про дружбу», «Про доброту» 

Росіцький Р. «Киця-мандрівниця зі старого двору» 

Савка М. «Казка про старого Лева» 

«Світ довкола нас». Енциклопедія екології для дітей 

Сердюк О. «Найцікавіші місця України» 

Симоненко В. «Цар Плаксій і Лоскотон» 

Синичкін А. «Пригоди орлятка та його друзів», «Білченя Хвалько» 

Сокол А., Конечна О. «Повчальні пригоди хлопчика Колі» 

Сокол А. «Петрикові канікули»   

Солодова Л. «Липень у Кіровограді» 

«Скарбничка чарівних казок» 

Скленіцка Ф. «Малі драконенята так люблять пустувати» 

Сняданко Н. «Країна поламаних іграшок та інші подорожі» 

Суворова Л. «Пригоди в чарівному лісі» 
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Сухомлинський В. «Чиста криниця»: збірка, «Школа під голубим небом», «Куди 

поспішали мурашки», «Хто розмалював півника», «Лисиччук-першокласник», ін.  
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