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ПЕРЕДМОВА 

2010 рік Рік ветеранів 

 

9 травня 2010 року виповнюється 65 років історичної 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 

У титанічному протистоянні народів світу фашизмові 

найважливішим, вирішальним фронтом була Велика 

Вітчизняна війна Радянського Союзу проти гітлерівської 

Німеччини та її союзників – незнана доти за масштабом і 

розмахом збройна конфронтація двох світів, двох ідеологічно 

протилежних соціально-економічних систем. Для СРСР ця 

війна мала справедливий, визвольний характер. 

Розпочавшись 22 червня 1941 року раптовим нападом країн 

гітлерівського блоку на СРСР, вона завершилась в 1945 році 

цілковитим розгромом ворожих військ і підписанням 

фашистською Німеччиною і мілітаристською Японією актів 

про беззастережну капітуляцію. Закінчення другої світової 

війни поразкою сил зла й агресії стало найважливішою, 

знаковою подією ХХ ст. 

До відзначення ювілею Перемоги, бібліотеки району 

повинні всіма засобами і формами популяризації книги 

активно розкрити всі аспекти всенародного подвигу в роки 

Великої Вітчизняної війни, всесвітньо – історичне значення 

перемоги над фашизмом. 

Бібліотеки-філіали району мають використовувати 

наочну інформацію: книжкові виставки, перегляди літератури, 

періодичних видань, здійснювати обслуговування ветеранів-

інвалідів за місцем проживання, проводити цикли героїко-
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патріотичних читань, вечори пам’яті, вечори вшанування 

учасників ВВв, вечори-спогади, уроки історичної правди, 

вечори-портрети, історичні години, уроки патріотизму, уроки 

мужності. 

Такі форми роботи з читачами сприятимуть вихованню 

почуття національної гордості, любові до рідного народу, його 

історичної спадщини, глибоких почуттів скорботи і шани. 
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ЗАХОДИ ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ 

Книжково-ілюстративна виставка  

«Наша біль – Велика Вітчизняна» 

Розділи виставки: 

 За рідний дім, за святу землю. 

 Воєнні дороги Хмельниччини. 

 Нам скроні ветеранів говорять про війну. 

 У граніті, в бронзі, у серцях. 

 

Цитати: 

Я вранці усміхнусь новому дню, 

Пташиний щебет пролунає щемно. 

Біля святого вічного вогню 

Вклонімось визволителям доземно! 

 

Не лицарі казкові, не антеї, 

Звичайні люди, отакі, як ми, 

Безстрашно кожну п’ядь землі своєї 

Звільняли від фашистської чуми. 

 

Історичні довідки: 

 Хроніка визволення:  

28 березня – Ярмолинці; 

4 квітня – завершилось визволення Хмельницької області 

 

 У роки Великої Вітчизняної війни на території області 

діяло 5 партизанських з’єднань, 37 партизанських 

загонів. В їх лавах боролось близько 20000 народних 
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месників. Вони провели 1300 бойових операцій, знищили 

613 залізничних ешелонів, 539 паровозів, біля 60000 

гітлерівців. 

 

 За роки окупації на території області фашисти знищили 

477698 військовополонених і мирних жителів, 117300 

чоловік вивезли на каторжні роботи до Німеччини. 

 

Пропонуються ще назви виставок: 

 Батьки і діти Перемоги. 

 Немеркнуче світло Великого подвигу. 

 Сповідь солдатських сердець. 

 Хлопчаки сорок першого року. 

 Між життям і безсмертям мости. 

 Скільки гроз і боїв пронеслось. 

 У граніті, в бронзі, у серцях. 

 Україна в полум’ї війни. 

 Нарешті знищена війна весняним громом Перемоги. 

 Партизанськими стежками. 

 Уклін живим – загиблим слава. 

 Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті 

на землі. 

 Зорять з граніту вічні солдати, болями їхніми пам’ять 

жива. 

 Пам’ять серця. Пам’ять сивини. Пам’ять тих, хто не 

прийшов з війни. 
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Пропонуються ще розділи виставок: 

 Діти шляхами війни. 

 Одна доба ковтала другу і пила піт і кров земля. 

 Воєнні дороги Хмельниччини. 

 Визволення Хмельницької області: як це було? 

 Тих днів не змовкне слава. 

 Любов і пам’ять не можна розстріляти. 

 Вони визволяли Хмельниччину. 

 Подвиг народу безсмертний. 

 Відлуння війни. 

 І знову пам’ять оживає. 

 

 

 

 

 

ГЕРОЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ЯРМОЛИНЕЧЧИНИ 

 Баранов В. П. (1915-1982) народився в с. Андріївка; 

 П’явчик І. П. (1913-2005) народився в с. Жилинці; 

 Рисюк І. Г. (1921-1945) народився в с. Соколівка; 

 Хоптяр С. І. (1921-1945) народився в смт. Ярмолинці. 
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СЦЕНАРІЙ ВОГНИКУ-ЗУСТРІЧІ  

ВЕТЕРАНІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ  

"НИЗЬКИЙ УКЛІН ВАМ, СИВІ ВЕТЕРАНИ" 

До 65-річя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
рекомендується проводити масові заходи, пропонується сценарій 
вогнику-зустрічі ветеранів Великої Вітчизняної війни "Низький 
уклін, вам, сиві ветерани". 

 

Війна... Вона принесла горе в кожну домівку 
Ярмолиненького району, як і в КОЖНУ українську хату. З боїв не 
повернулись 5799 фронтовиків. Їх імена викарбувані на 
плитах із гранту пам’ятників і обелісків, що височать у 43-х 
населених пунктах нашого району. У райцентрі – меморіал 
Слави. 

Не заростають стежки до 7 братських могил. Не 
вичерпається пам’ять І вдячність людська. І герої навічно 
залишаються в серцях нащадків живими. 

Святково прибраний зал. Столи прикрашені квітами, 
фронтовими фотографіями, за якими сидять ветерани Великої 
Вітчизняної війни, наші земляки, що визволяли свій рідний 
край. В залі оформлена книжкова виставка: "ВІЧНО ЖИВЕ 
ПАМ’ЯТЬ".  

На стінах залу красиво написані влучні афоризми: 
«Одна Батьківщина І двох не буває,  
Місця, де родилися, завжди святі  
Хто рідну оселю свою забуває,  
Той долі не знайде в житті» 
 

«Свою Україну любіть,  
Любіть її...Во время люте.  
В останню тяжкую минуту  
За неї Господа моліть». 

Тарас Шевченко, І947р. 
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Ведуча: Добрий день, дорогі наші ветерани війни, добрий 
день вам присутні гості в цьому залі. Сьогодні ми 
зібрались тут на вшанування тих, хто віддав життя за 
Вітчизну, хто завершить ратний подвиг на полях 
битв. Це свято вже 65 років закликає ще й ще раз нас 
до пильності і невтомної праці по зміцненню 
економічної і оборонної могутності нашої держави, 
нашого краю. 

 

Ведуча: Перемогу над німецько-фашистськими 
загарбниками люди здобували ціною великих 
жертв та й неймовірного напруження духовних і 
фізичних сил. 

Ви нас захистили, 
Ви стали за правду горою, 
Ви мужньо йшли по мінованих трасах війни. 
Батьки наші славні 
Планету врятовану з бою. 
Із ваших долонь, як святиню приймають сини. 

Ведуча: Ось сидить покоління переможців, покоління наших 
батьків. Вдивіться в їх обличчя. Це радість тих, хто 4 
роки війни мріяв про День Перемоги. Вдивіться в 
обличчя цих людей, що вистояли і повернулись з 
поля бою. На них ви побачите сльози важких втрат, 
побачите скорботу про тих, хто не повернувся з 
кривих доріг ВІЙНИ. 

 

Ведуча: 65 років! 
Для історії людства - це мить. Для нашого покоління 
це більшість прожитих У натхненній праці років. Я 
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звертаюсь зі словами вдячності до ветеранів війни, 
усіх учасників визволенню нашого району, які 
героїчно билися на фронтах, у партизанських загонах 
і підпіллі, до людей, які кували в тилу перемогу над 
ворогом, які були в таборах смерті і залишились 
живими. 

 
Ведуча:  

3 Волги воду я пив і стояв на крутім бережку, 
Пропливали на захід прошиті зенітками тучі  
Я на серпі носив, ніби камінь, розлуку тяжку  
Мене кликав Дніпро і Тарас на сплюндрованій кручі... 

 

Ведуча: Ви боронили рідну землю ціною власного життя, 
ішли на амбразуру, кидались під танки, відстоювали 
кожен клаптик землі від фашистської нечисті. Ви 
захищали рідний край, свою рідну Ярмолинеччину, 
свою Батьківщину. 

Я так люблю тебе,мій краю,  
Красу твоїх степів і гір!  
Тебе душа моя вітає  
Прибоєм трав і сяйвом зір. 

Сопілки звуком світанковим, 

Вечірнім співом цвіркуна... 

Вклоняюсь я твоїм дібровам  

Моя ти рідна сторона.  

Щаслива даль синіє й сяє... 

О краю мій, моя блакить,  

Тебе душа моя вітає,  

Що в пісню вилилась в цю мить.  

(В.Сосюра) 
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Ведуча:  

Давно мовчать гарматні жерла  
Гарячі кулі одсвистали  
а слава тих років не вмерла  
Вона зійшла на п’єдесталі:  

 
 Для ветеранів нашого села художній номер:пісня 

"Вишивала мати сорочку". 
 

Ведуча:  А зараз надається слово ветерану села 
 

Ведуча:  
Наче птиці летять наші роки 
Їх ніколи не вернеш назад.  
Хай роки ідуть,а чоло не сивіє,  
Правнуки ростуть,  
А лице молодіє! 
Хай щастям і сміхом наповниться дім, 
За вашу турботу - низький вам уклін, 
Хай Бог береже вас ще років багато,  
На щастя усім нам і радість крилату. 

 

Ведуча: В нашому залі присутній житель нашого села – 
ветеран війни,пройшов всю війну. Надаємо йому 
слово… 

Ведуча:  
Ви йшли у бій за те, 
Щоб до останку.  
Перемогти ненависних катів,  
Щоб світ увесь у мирному світанку  
Під променями сонця золотів. 
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Ведуча:  

Війна… Війна... Вона перед очима... 
З екрана наростає гул страшний.  
І в кінозалі вже не глядачі ви – 
Солдати ви останньої війни.  
 

Живе в нашому селі ветеран ВВв. Він пройшов всю 
війну, має бойові заслуги. Своїми вчинками, він 
доказав, що він дійсно син свого народу. Хочеться це 
підтвердити такими словами: 

Красива я була, правда? 
- Схожа на свою матір!  
Сильна я була, правда? 
- Схожа на свого батька! 
Співуча я була, правда? 
Схожа на свій народ! 

("Маруся Чурай" І.Костенко) 
 

Ведуча:  
Давно відгриміли гармати 
Красуються в полі жита.  
А й досі до нашої хати,  
Відлуння війни доліта. 
 

І дійсно це так, адже немає жодної такої оселі кого б 
не торкнулось горе війни. 
Скільки дітей залишились сирітками, скільки дружин 
не дождались чоловіків, скільки молоді загинуло не 
сказавши в житті такого ніжного слова "люблю". 
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Ведуча: І все це через прокляту війну . Народ пам’ятає і 
ніколи не забуде мужніх синів і дочок Батьківщини, 
які не повернулися до рідного порога. Народ вічно 
пам’ятатиме тих героїв, які дійшли до лігва ворога і 
перемогли його, а нині вирощують хліб, виховують 
підростаюче покоління. 

 

Ведуча:  

За вічний мир,земля моя квітуча 

В твої сади не прийдуть вороги.  

Ви у боях пройшли безодні й кручі,  

Щоби вона цвіла й шуміла навкруги. 
 

Минули роки, поволі загоїлись заподіяні війною 
рани. Але люди свято бережуть пам'ять про тих, хто 
приніс їм визволення від фашистського рабства, 
відстояв свободу і незалежність нашого 
Ярмолинецького району, нашої Батьківщини. 
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З ДОСВІДУ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ 

ЯРМОЛИНЕЦЬКОЇ ЦБС 

Для підвищення соціальної ролі бібліотек потрібно 

використовувати сучасні форми соціокультурної діяльності, 

використовуючи сучасні форми, публічні бібліотеки ведуть 

велику роботу у вихованні патріотизму та громадянства, так 

цікавим є досвід бібліотеки-філіалу с. Кадиївка. 

 

Цикл героїко-патріотичних заходів  

«Тих днів не змовкне слава» 

1. Книжкова виставка «Ріка нашої пам’яті». 
2. Вечір-зустріч з учасниками ВВв «Пам’ять серця, пам’ять 

сивини. Пам’ять тих, хто не прийшов з війни». 
3. Вечір пам’яті «Уклін живим – загиблим слава». 
4. Тематичний вечір «Наша біль – Велика Вітчизняна». 
5. Тематична бесіда «Діти шляхами війни». 
6. Урок-реквієм «Одна доба ковтала другу і пила піт і кров 

землі». 
7. Круглий стіл «Воєнні дороги Хмельниччини». 
8. Година історичної правди «Визволення Хмельницької 

області: як це було?» 
9. Урок пам’яті «Тих днів не змовкне слава». 

10. Вечір-спогад «Любов і пам’ять не можна розстріляти». 
11. Вечір-вшанування «Подвиг народу безсмертний». 
12. Літературна година «відлуння війни». 
13. Година Скорботи «За рідний дім, за святу землю». 
14. День героя «І знову пам’ять оживає». 
15. Літературно-музичний вечір «У граніті, в бронзі, у 

серцях». 
16. Вечір-зустріч з ветеранами «Нам скроні ветеранів 

говорять про війну». 
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ВИКОРИСТАЙТЕ В РОБОТІ  

ВИДАВНИЧУ ПРОДУКЦІЮ ЯРМОЛИНЕЦЬКОЇ ЦРБ 

 

1. Володимир Петрович Баранов. Герой Радянського Союзу: 

пам’ятка для користувачів-учнів 5-9 класів / 

Ярмолинецька ЦРБ. – Ярмолинці, 2009. – 4 с. 

 

2. Герої Радянського Союзу Ярмолинеччини: набір пам’яток 

/ Ярмолинецька ЦРБ. – Ярмолинці, 2009. – 16 с. 

 

3. Дорога в 44-й (до 65-річчя визволення Ярмолинеччини 

від німецько-фашистських загарбників): [буклет] / 

Ярмолинецька ЦРБ. – Ярмолинці, 2009. – 4 с. 

 

4. Жовтневий голокост (розстріл єврейського населення на 

ст. Ярмолинці жовтень 1942 року): [брошура] / 

Ярмолинецька ЦРБ. – 2007. – 12 с. 
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