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Шукач скарбів Приазов’я: До 110 річчя від дня народження Олексія Яковича 

Огульчанського, українського письменника, краєзнавця / Інформаційно-методичний 

матеріал / Укладач Г. О. Михайлова. – Запорізька обласна бібліотека для дітей 

"Юний читач". – Запоріжжя, 2022. – 32 с.  

 

 

 

 

Інформаційно-методичний матеріал знайомить з біографією та літературною 

творчістю запорізького письменника, педагога, краєзнавця, лауреата Запорізької об-

ласної літературної премії імені В. Лісняка, члена Національної спілки письменників 

України Олексія Яковича Огульчанського. У виданні містяться рекомендації щодо 

популяризації творів письменника, бібліографія та сценарій за книгами письменни-

ка. 

Розраховано на бібліотечних фахівців та широке коло читачів.  
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                                                                  Олексій Огульчанський зміг з’єднати в одне  

                                                                  світ тварин і рослин, степ, каміння і море; 

                                                                  науковець-письменник – він обходив брудне,  

                                                                  відкривав для всіх нас дивний світ Лукомор’я 

Андрій Будугай 

 

Кожна література має свою дитячу класику. Це книжки, на яких виростали ді-

дусі з бабусями, татусі з матусями, а тепер вже виростають і онуки.  

Твори письменників-земляків відновлюють у читача історичну пам’ять, розк-

ривають культурні цінності свого народу, залишають у серці глибокий слід, повер-

тають до стежини дитинства, протоптаної у рідному куточку, де людина вперше 

спинається на ноги і починає усвідомлювати найважливіші життєві істини. 

Самобутню і яскраву сторінку в історію української дитячої літератури вписав 

і наш видатний земляк – О. Я. Огульчанський. Хоч він більше відомий як українсь-

кий дитячий письменник, проте не менше сил і таланту Олексій Якович віддав педа-

гогіці, краєзнавству, журналістиці, археології та охороні навколишнього середови-

ща.  
 

30 березня 2022 року Олексію Яковичу виповнилось би 110 років. В ознамену-

вання цієї дати та з метою популяризації творів письменника, враховуючи їх різно-

манітну пізнавальну тематику, пропонуємо оформити в бібліотеках книжкові виста-

вки, зокрема: виставку-спогад "Шукач скарбів Приазов'я", виставку-

дослідження "Степовий університет", виставку-екскурс "Зелені острови твор-

чості О. Огульчанського", виставку - краєзнавчий етюд або колаж "Край щас-

ливих вітрів".  

 

Доцільно організувати ювілейне рандеву "Письменник зблизька", інтерак-

тивний вечір-портрет "Славетний запорожець" або День з письменником "По-

стать ювіляра", годину-відкриття чи годину-роздум "Скарби Олексія Огуль-

чанського", прес-блокнот або авто-портретні нотатки "Незвичні дарунки пи-

сьменника Олексія Огульчанського". Можна запросити читачів до участі в кни-

гомандрах, краєзнавчому часопросторі "Край примар", краєзнавчому рандеву 

або пеленгу "Приазовські легенди та бувальщини". Зацікавлять відвідувачів іс-

торико-краєзнавчий пазл чи книжково-краєзнавчий лабіринт "Ключі від мо-

ря", краєзнавчі піжмурки або еко-тайм чи експрес-квест "На пошуки скарбів".  

Віддаленим користувачам можна запропонувати краєзнавчий медіа етюд 

або/та  відео краєзнавчу прогулянку "Билиці Азовського моря" тощо.  
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Краєзнавче рандеву-змагання "На пошуки скарбів О. Огульчанського" 

Орієнтовний сценарій. 

 

Бібліотекар: Добрий день, дорогі наші читачі! Скажіть мені, хто з вас любить 

подорожувати? Мабуть всі. Тож сьогодні ми запрошуємо вас на зустріч-мандрівку. 

Але спочатку пригадайте, будь ласка, яких запорізьких письменників ви знаєте?  

 

(Діти відповідають. Серед найбільш обізнаних учасників можуть бути обрані 

капітани команд, які умовно можна назвати "Дослідники" та "Краєлюбці". За пот-

ребою кількість команд може бути збільшена) 

 

Бібліотекар: Дякую. Ви маєте рацію, це і Петро Ре-

бро, і Сергій Авдєєнко, і Григорій Лютий, і Анатолій Ре-

кубрацький, і Світлана Орленко, і Олена Сумська, і Лариса 

Коваль, і Михайло Буряк та багато-багато інших. А сього-

дні ми познайомимось ще з одним письменником нашого 

краю. Його портрет ви бачите на екрані. 

Кажуть, щоб зрозуміти письменника, треба побувати 

на його батьківщині, надихатись повітрям його дитинства. 

Отже, запрошую вас у пригодницьку мандрівку, у ті краї, де більшість із вас хоча б 

один раз, та побували – у Приазов’я, а зокрема – до міста Бердянськ.  

Це батьківщина активного дослідника природних багатств і культурних над-

бань Північного Приазов’я, одного із засновників відділу природи у Бердянському 

краєзнавчому музеї, організатора та натхненника гуртка юних туристів-краєзнавців 

міста Бердянська, педагога, талановитого журналіста й письменника Олексія Огуль-

чанського.  

Олексій Якович у своїх роботах, як літературних, так і наукових, залишив нам, 

нащадкам, "ключі від моря". У шкільні роки мені потрапила до рук одна з книг цьо-

го автора, і відтоді я стала його щирою шанувальницею.  

Тож вирушаймо у подорож, але перед тим розділимось на дві команди. І аби 

дізнатися, чого саме нам очікувати, виконаємо з вами нескладну вправу. 

Перша команда має заповнити "Хмару слів", а друга – скласти "Асоціативне  гроно". 

 

Діти працюють в командах. 

 

Хмара слів 

 

(Довідка для організаторів: Хмара слів краще запам'ятовується) 
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Кольорова хмара зі слів приковує погляд до об'єкта 

і змушує зосередитись на матеріалі. 

Хмара містить в собі як візуальну інформацію (наприклад, 

форма хмари), так і смислове навантаження – сам текст. 

 

 

 

 

«Асоціативне  гроно» 

(Довідка для організаторів) 

 

Асоціативне  гроно базується на пошуку асоціацій, 

що виникають в учасників. Такі грона не коментуються 

 й не оцінюються. Робота над ними допомагає акумулювати  

думки й міркування учасників навколо понять,  

які розглядаються 

 

 

Бібліотекар: Шановні учасники! Час вичерпано. Будь ласка, презентуйте ре-

зультати своєї роботи. (Виступи представників команд) 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар: Дякую! Сподіваюсь, що ваші очікування будуть виконані. А щоб 

наша мандрівка була цікавою та захоплюючою, пропоную ближче познайомитись із 

самим Олексієм Огульчанським та взяти у нього інтерв’ю. У ролі письменника сьо-

годні виступить наш читач (ім'я, прізвище), у ролі репортера – (ім'я, прізвище), у ролі 

бібліографа – (ім'я, прізвище), в ролі краєзнавця – (ім'я, прізвище). 

 

Рольова гра "Інтерв’ю з письменником" 

 

Репортер: Олексію Яковичу, розкажіть, будь ласка,  про своє дитинство. 

Письменник: Я народився 30 березня 1912 року, на хуторі під назвою Огуль-

чанський, заснованому під Луганськом моїми батьками Яковом Михайловичем і 

Євфросинією Авилівною. Проте, моя юність і все подальше життя були пов’язані з 

вивченням і збереженням природних скарбів Приазов’я. У нашій сім'ї було четверо 

дітей: я та мої три брати: Дмитро, Іван і Василь.  

Репортер: Скажіть, а як ви опинилися у Бердянську і чому  саме з цим містом 

пов’язали свою долю? 

Письменник: У 1929 р., після закінчення Луганської трудової школи-

семирічки я приїхав навчатись до Бердянського педагогічного технікуму. Після слу-

жби в армії повернувся до Бердянська, вчився і складав іспити на вечірньому відді-

ленні учительського інституту. Напередодні війни з фашистською Німеччиною 

отримав диплом викладача історії, а з вересня 1938 р. почав працювати науковим 

співробітником у Бердянському краєзнавчому музеї.  

Від 17 років, коли я вперше сюди прибув, усією душею полюбив морське уз-

бережжя, мальовничу й незвідану природу цього краю. Вивчити, дослідити, відкри-
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ти, розповісти та зберегти для нащадків усі скарби степу, лиманів, моря, стрімких 

круч – таку ціль я поставив перед собою і не зраджував їй усе життя. 

Краєзнавець: Хочу додати, що за активною участю Олексія Яковича у Бер-

дянському краєзнавчому музеї був створений відділ природи. Крім того, Олексій 

Огульчанський був відомий і як талановитий таксидерміст, тобто майстер з виготов-

лення опудал. Практично вся зоологічна колекція Бердянського краєзнавчого музею 

створена його руками. 

До того ж, він очолював гурток краєзнавства при Бердянському будинку піо-

нерів. Серед основних напрямків роботи юних краєзнавців було вивчення птахів Пі-

внічного Приазов’я.  

І ще такий факт: влітку 1940 року на крутому Азовському березі гуртківці-

краєзнавці знайшли унікальний палеонтологічний скарб – єдиний у світі виявлений і 

згодом відкопаний скам’янілий скелет південного слона. Розкопки кістяка були роз-

початі перед самим початком війни вітчизняними науковцями, але остаточно завер-

шені вже під час фашистської окупації Бердянська, бо загарбники зацікавились уні-

кальною знахідкою. Інтерес до неї виявив навіть Гітлер, коли дізнався про згаданий 

кістяк із газети. Тому скелет південного слона вивезли до Берліна. Після перемоги 

над гітлерівцями він опинився в Ленінграді, й зараз експонується в Санкт-

Петербурзькому зоологічному музеї. 

Бібліотекар: Дякую за уточнення. Ще хочу доповнити, що саме ця історія 

згодом стала сюжетом однієї з найкращих повістей письменника "Вітрів Кут", напи-

саної у 1959 році.  

До слова, діяльність цього краєзнавчого гуртка лягла в основу сюжетів бага-

тьох художніх творів Огульчанського для дітей. Серед них: "Записки краєзнавця", 

"Знахідка на все життя", "Вітрів кут", "Острів сріблястих чайок", "У нетрях Джу-

баю", "Дарунок Кніповіча", "Степова принцеса" та інші. 

Репортер: Олексію Яковичу, а ваші дослідження якось перетинались з діяль-

ністю закордонних вчених? 

Письменник: Так, і неодноразово. Пригадую, як у 1957 р. польський  ентомо-

лог Мечислав Вегржецький звернувся до мене з проханням надіслати зразки особин 

приазовського жука-листоїда, необхідних йому для наукових досліджень. На цей 

лист я відповів, що ентомологія не є моїм фахом, але ж разом з гуртківцями ми зіб-

рали необхідний матеріал. Тож прохання пана Мечислава було виконано. А незаба-

ром ми отримали подяку від польського вченого за цю посилку з жуками. 

Проте найбільше мене завжди цікавила орнітологія. Через мої руки пройшло 

багато пернатих, що були окільцьовані в Німеччині, Фінляндії, Швеції, Японії. Так 

ось, у 1953 році до мене потрапила чайка-клуша, яка була окільцьована на острові 

Гельгольм, що розташований у Балтійському морі. Я одразу повідомив про цю зна-
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хідку свого стокгольмського колегу професора Рендаля. Шведський учений сердеч-

но подякував за таке цінне повідомлення. 

Репортер: Олексію Яковичу, а скажіть, будь ласка, коли у вас виникло бажан-

ня оформити свої дослідження у літературну форму? 

Письменник: Ще навчаючись у педагогічному технікумі мені запропонували 

редагувати стінгазету "Молодий освітянин". Мій же перший напівдокументальний 

нарис "Записки краєзнавця" опублікував журнал "Всесвіт" у 1955 році. У цьому на-

рисі усі імена героїв і події є справжніми.  

У післявоєнні роки мені хотілося допомогти багатьом дітям, які залишилися 

без батьків, реалізуватись, знайти себе. Від спілкування з ними, подорожей та дослі-

джень, проведених разом, і народжувались повісті для дітей.   

Репортер: Олексію Яковичу, розкажіть, будь ласка, про свої хобі. 

Письменник: Мої хобі безпосередньо пов’язані з моєю професійною діяльніс-

тю. Друзі вважали мене  азартним вудкарем і мисливцем. З цього приводу гуморист 

Володимир Аврамович Чубенко навіть присвятив мені такий вірш-побажання:  

 

Щоб писалось Вам, творилось,  

Аж шумів, як кажуть, гай.  

І бичечки щоб ловились,  

Та такі, хоч запрягай! 

 

Доля часто мені посилала цікаві зустрічі, незвичайні знахідки, тож я намагався 

усе, що бачив, про що дізнався, викласти на сторінки своїх книг, при цьому прагнув 

дотримуватись документальної точності фактів. 

Краєзнавець: Хочу звернути вашу увагу на те, що Олексію Яковичу Огуль-

чанському була притаманна особлива любов до всього живого: до неозорих просто-

рів Азовського моря й таврійських степів. Донька митця згадує його захоплення об-

разотворчим мистецтвом: "Тато чудово малював. У моєму дитинстві, коли майже не 

було дитячих книг, він малював мені цілі казки олівцем. А потім прекрасно писав 

олійними фарбами і це йому дуже подобалося". Мабуть від любові до живопису 

проза Олексія Огульчанського є такою графічною: автор зумів ледь не на кожній 

сторінці своєї прози дати багатий матеріал художнику-ілюстратору. 

Бібліограф: Після першої публікації у 1955 р. з-під пера Олексія Яковича 

з’явилися більше десятка зразків пригодницько-шкільної, анімалістичної прози. Се-

ред них: нарис Юні слідопити", повісті "Вітрів Кут", "Таємниця Сухої балки", "Краї-

на інкурів", "Як ми шукали скарб", "Як сплять дельфіни2, 2Знахідка на все життя", 

"Скарб Солоного лиману".  

Знаючи досконало все північне Приазов’я, Олексій Якович брав активну 

участь і у створенні путівників як по Бердянську, так і по Приазов'ю. Серед них – 



8 
 

"По морю Азовському", "Бердянськ – місто сонячне", "Північне Приазов’я, "Запові-

дники Приазов’я". А ще письменник – автор кіносценарію телефільму "Билиці Азов-

ського моря". 

Пізнавальність книг Олексія Огульчанського важко переоцінити. Творами 

цього письменника зачитуються юні і дорослі шанувальники анімалістики. Про це 

свідчать листи авторові від читачів різного віку. Одного разу до Олексія Яковича за-

вітав сталевар Маріупольського заводу "Азовсталь" Віктор Якович Клеймований і 

подарував йому чудовий спінінг, який робітники заводу гуртом викували з титану в 

подяку авторові за повість "Як сплять дельфіни", читання якої під час обідніх перерв 

захопило їх. 

Природоохоронна та письменницька діяльність  О. Я. Огульчанського була 

відзначена нагородами. Зокрема,він став Почесним членом Українського товариства 

охорони природи. А у 1967 році Олексій Якович був прийнятий до Спілки письмен-

ників. 

 У 1989 році за збірку оповідань "В нетрях Джубаю" він був нагороджений Запорізь-

кою обласною літературною премією імені Василя Лісняка.  

Бібліотекар: Ну що ж, подякуємо нашим акторам. Вони були дуже органіч-

ними в своїх ролях. Переконана, що це інтерв’ю з автором викликало у вас бажання 

поринути у світ пригод творів письменника та у таємничу природу морського узбе-

режжя, на якому ми майже щороку буваємо, та на жаль, багатьох речей, що нас ото-

чують, не помічаємо. 

А тепер перейдемо безпосередньо до наших командних змагань. Вам пропону-

ється пройти фейк-детектор "Правда чи ні?". Він допоможе з’ясувати, яка команда 

була уважнішою під час нашого заходу.  

 

Фейк-детектор "Правда чи ні?" 
 

Команди по черзі визначають фейки – неправдиві факти з життя письменни-

ка. 

1. О. Я. Огульчанський народився та виріс у місті Бердянську. (Це фейк. Він 

народився на хуторі Огульчанський, під Луганськом). 
 

2. У Огульчанського було три брати. (Так, це правда. В сім’ї було  Огульчансь-

ких було четверо дітей: Олексій, Дмитро, Іван та Василь). 

 

3. За фахом О. Я. Огульчанський був інженером. (Це фейк. Він мав диплом ви-

кладача історії). 
 

4. У Бердянському краєзнавчому музеї О. Я. Огульчанський створив відділ 

мистецтв і став його завідувачем. (Це фейк.  Він працював науковим співробітником 

музею. За його активної участі тут було створено відділ природи). 

http://biblio-yarmarok.blogspot.com/2018/05/blog-post_45.html
http://biblio-yarmarok.blogspot.com/2018/05/blog-post_45.html
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5. Перший нарис Огульчанського був опублікований у 1955 році. (Так, це пра-

вда. Перший напівдокументальний нарис Огульчанського "Записки краєзнавця" був 

опублікований у журналі "Всесвіт" у 1955 році). 
 

6. Унікальну знахідку –  скам’янілий скелет південного слона, О. Огульчансь-

кий знайшов разом  зі своїми гуртківцями-краєзнавцями. (Так, це правда. Сталося 

це  влітку 1940 року на березі Азовського моря). 

 

7. О. Я. Огульчанський написав кіносценарій до телефільму.(Так, це правда. 

Він – автор сценарію телефільму "Билиці Азовського моря"). 

 

8. О. Я. Огульчанський очолював дослідження закордонних вчених-екологів. 

(Це фейк. Він лише надавав їм деякі послуги: надіслав на прохання польського енто-

молога зразки особин приазовського жука-листоїда; повідомив шведського орніто-

лога про помічену в Приазов’ї чайку-клушу тощо). 
 

9. Серед захоплень Олексія Яковича найважливішим було колекціонування 

марок із зображенням птахів. (Це фейк. О. Я. Огульчанський був завзятим рибалкою 

і мисливцем; любив малювати). 

 

10. О. Я. Огульчанський – лауреат Шевченківської премії. (Це фейк. У 1989 

році письменник був нагороджений Запорізькою обласною літературною премією 

імені Василя Лісняка за збірку оповідань "В нетрях Джубаю"). 

Бібліотекар: Дякую. Підрахуємо результати нашого змагання та визначимо 

переможців. Більше правильних відповідей надала команда … Проте, всі - МОЛО-

ДЦІ!  

 

Випробування "Краєзнавчі піжмурки"  

 

Бібліотекар: А чи відомо вам, що у кожній повісті Олексія Яковича стільки 

пригод і надзвичайних відкриттів, що мимоволі думаєш: чи не вигадав їх автор? Ви-

являється, що ні.  В основу творів письменника покладені справжні події, що трапи-

лися з автором і його юними друзями – дослідниками і захисниками природи Приа-

зов’я. Герої його книг – веселі і допитливі дітлахи, невтомні шукачі пригод, розга-

дують немало степових і морських таємниць. Вони цікавляться поведінкою тварин і 

птахів, знайомляться з життям і працею вчених-орнітологів, науковців-

дельфінологів. 

На екрані ви бачите обкладинки деяких творів Олексія Яковича Огульчансько-

го. Спробуйте впізнати книгу за анотацією, яку знайдете надрукованою на аркушах. 

(Капітани команд по черзі "наосліп" беруть аркуші з анотаціями, обговорюють їх в 

командах та надають відповіді. 
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1. Молодий вчений приїжджає на берег Азовського моря вивчати диких птахів. 

Тут він дізнається, що хтось знищує яйця корисних птахів – сріблястих чайок. Вияв-

ляється, що це справа рук злісного браконьєра. Вчений допомагає викрити злочинця. 

Автор цієї невеличкої повісті – працівник краєзнавчого музею – сам добре знає 

і любить природу. Зокрема, він багато років спостерігав життя птахів. Ось чому ця 

пригодницька повість сприймається як хвилююча розповідь про пернатих друзів 

людини, як палкий заклик до непримиренної боротьби проти тих, хто нищить при-

родні багатства рідного краю. ("Острів Сріблястих чайок"). 
 

2. Чи знаєте ви, що таке морвік? І хто такі баби-носарихи та камбалячий вовк? 

І які скарби сховані у місцевому лимані? І як упіймати на гачок велетенського елек-

тричного ската – морськулисицю? 

На ці та ще на безліч питань відповів чудовий український письменник Олек-

сій Якович Огульчанський. Відповів так, що його пригодницькими повістями зачи-

тувалося не одне покоління українських дітлахів. Адже кожен рядок, написаний цим 

письменником, дихає любов’ю до рідної землі та непідробним захопленням скарба-

ми, які вона щедро відкривала йому. ("Скарб Солоного лиману"). 
 

Бібліотекар: Перший раунд цього випробування успішно пройдено. Отже, 

анонсую рекламну паузу – перегляд буктрейлера за повістю "Вітрів Кут". (перегляд 

буктрейлера за посиланням   https://www.youtube.com/watch?v=xv7QXy4qhsk) 
 

Бібліотекар: Оголошую другий раунд нашого випробування.  
 

3. До цієї книжки увійшли три повісті. У двох з них розповідається про сучас-

них хлоп’ят та дівчаток –  задерикуватих, працьовитих та допитливих, а в третій – 

про далеких наших предків, що жили колись у степах Приазов’я. ("Знахідка на все 

життя"). 

https://www.youtube.com/watch?v=xv7QXy4qhsk
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4. Чому балка зветься Сухою? Адже по селах ще й досі ходять легенди, що ко-

лись давно тут било з-під землі потужне джерело і в балці буйно росли виноградни-

ки. Куди поділася вода?  

Це питання давно цікавило місцевих дітлахів. Вони вирішили будь-що розга-

дати таємницю. Випадково неподалік від балки їм пощастило натрапити на камінь, 

на якому було висічено загадкові знаки. Ці знаки стали ключем до розкриття таєм-

ниці.                                ("Таємниця Сухої балки"). 
 

5. Обрамлені стрункими тополями проспекти та вулиці, чудові морські пляжі, 

цілюще степове повітря – це Бердянськ, перлина Північного Приазов’я, щедре та ла-

гідне місто біля моря. ("Бердянськ – місто сонячне"). 
 

6. Ця книга – путівник, що розповідає про найбільші заповідники, цікаві 

пам’ятки природи, історії та культури, розташовані на популярних туристичних ма-

ршрутах узбережжя Азовського моря. ("Заповідники Приазов’я"). 
 

Бібліотекар: Пропоную ще одну рекламну паузу і присвятимо ми її повісті 

"Країна інкурів". Перегляд за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=HjLsuLsQsZE&t=24s 

 

Бібліотекар: Ми ж продовжуємо визначати книгу за її описом. 

 

7. У повісті йдеться про хлопчика на прізвисько Тюбик, про його незвичайні 

пригоди, в яких винний одноокий короп, та про вчених-іхтіологів. У розповіді бага-

то яскравих картин із життя риб і пернатих мешканців Приазов’я. ("У нетрях Джу-

баю"). 
 

8. У книзі розповідається про дружбу двох хлопців, які під час літніх канікул 

відпочивають на узбережжі моря. Вони спостерігають за тваринами та птахами, фо-

тографують їх. Та особливо цікавить дітей поведінка дельфінів.  

Завдяки цій книзі читач дізнається про захопливу науку – дельфінологію. ("Як 

сплять дельфіни"). 
 

9. Шаленіє азовський левант. Холодний вітрюган жене у відкрите море бере-

гову крижину, а на ній – троє хлопчаків. Кілька днів триває нерівна боротьба зі сти-

хією. І все ж, завдяки винахідливості, витримці та знанням хлопчаки перемагають та 

отримують від досвідчених рибалок ключ від моря – маленького бронзового дельфі-

нчика. А на юних героїв чекають нові пригоди в бухті Солодкого коріння. ("Бухта 

Солодкого коріння"). 

 

10. Юні краєзнавці на літніх канікулах живуть у заповіднику на лимані. Вони 

збирають експонати для створення краєзнавчого музею. Досліджуючи печери і здій-

https://www.youtube.com/watch?v=HjLsuLsQsZE&t=24s
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снюючи археологічні розкопки в походах по Приазов’ю, діти знаходять стоянку пе-

рвісної людини.  ("Записки краєзнавця"). 

 

Бібліотекар: Чудово! Підіб’ємо остаточні підсумки. В цьому випробуванні 

кращими були гравці команди ….  

А на нас чекають нові стежки та інші іспити. Сподіваюсь, що після такого 

вдумливого знайомства з анотаціями творів Олексія Яковича, ви легко впораєтесь з 

наступним завданням.   

 

Гра "П’яте зайве" 
 

Бібліотекар: Вам необхідно буде із поданих слів виключити "п’яте зайве" 

слово, пояснити свій вибір та визначити твір за цими ключовими словами. Зверніть 

увагу на нашу книжкову виставку, присвячену творчості Олексія Огульчанського. 

Вона допоможе вам в цьому випробуванні. 

Капітани команд беруть конверти з наборами слів, обговорюють завдання в 

командах та по черзі надають відповіді. 

 

1.  Море, канікули, фотографія, шоу, дельфіни. ("Як сплять дельфіни"); 

 

2. Зоопарк, вчений, острів, браконьєр, чайки. ("Острів сріблястих чайок"); 

 

3. Тюбик, мольберт, короп, іхтіологи, Джубай. ("У нетрях Джубаю"); 

 

4. Джерело, камінь, таємниця, знаки, пошта. ("Таємниця Сухої балки"); 

 

5. Крижина, буря, замок, ключ, бухта. ("Бухта Солодкого коріння"); 

 

6. Лиман, морвік, скарб, пірат, пригода. ("Скарб Солоного лиману") 
 

Бібліотекар: Дякую! У вас чудово розвинене критичне мислення.  Тож і на-

ступне завдання буде вам під силу.  

 

Тест  "Сам собі тлумач" 

 

Бібліотекар: Прочитавши повісті Олексія Огульчанського, ви дізнаєтесь бага-

то цікавого про дельфінів, рибальство та про особливості таких професій, як рибал-

ки, вчені-іхтіологи, дослідники флори та фауни, єгері. Письменник майстерно ви-

тлумачує  елементи рибальського знаряддя і деталі побуту, пояснює морські термі-

ни. Тож пропоную вам спробувати себе у ролі тлумачів. Вам потрібно буде з трьох 

запропонованих варіантів тлумачення слова вибрати один, який правильно його по-

яснює. 
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Капітани команд беруть конверти із завданнями, обговорюють їх в командах 

та по черзі надають відповіді – пояснюють значення слова. 

 

1. Вішолага – це …: саморобне пристосування для сушіння чобіт, одягу, 

в’ялення бичків; місцева назва риби, яка зустрічається тільки в Азовському морі; ду-

же худа людина. 
 

2. Кінці – це …: ножиці; мотузка; рибальські чоботи. 
 

3. Банка – це …: ємкість для продуктів; фінансовий заклад; поперечна перек-

ладина в човні. 
 

4. Водолаз – це …: морська тварина; довга бамбукова палиця для пошуку ка-

менів на дні; уламок затонулого човна. 

 

5. Косянин – це …: людина, яка народилася на косі; людина, яка вміє косити 

траву; берегова мілина. 
 

6. Моряна – це …: жінка, яка живе на морському на узбережжі; морський ві-

тер;  

азовська медуза. 

 

Бібліотекар: Дякую! Кращими тлумачами виявились гравці команди … Проте 

ще є шанс все змінити. Тож, продовжуємо наше рандеву-змагання. 

 

"PR-майстерня" 
 

Бібліотекар: У наш час розвинених комунікативних технологій, хотілося б 

нам того чи ні, важливу роль посідає реклама, і навіть найкращі книги, для того, щоб 

про них знали, читали, теж потребують реклами. Дві рекламні паузи ви вже бачили. 

Тож наступну рекламу спробуйте створити самі. За відведений для цього час коман-

ди мають обрати книгу та скласти її рекламу, використовуючи наведені нижче клю-

чові слова та фрази. 
 

Мандрівники, романтики, дослідники, у напруженому стані, краса неба,  

моря, землі, зацікавте друзів, похизуватися перед друзями, відвідайте місця, за-

любленість, сила-силенна цікавої інформації, комп’ютерні ігри.  
 

Робота команд може супроводжуватись фоновою музикою. Після вичерпано-

го часу представники команд презентують створену рекламу. 

 

Бібліотекар: Блискуче! Дуже складно визначити, яка реклама виявилась кра-

щою. Але все ж у цьому випробуванні перемога за командою … 
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Наше рандеву наближується до завершення. Час підбивати підсумки. Отже, 

останнім завданням командам буде необхідність скласти сенкан.  

 

Складання сенкана "О. Огульчанський" 

Приклад 
 

Довідка для організаторів. Сенкан – це короткий неримований вірш, що скла-

дається з  п’яти рядків (назва походить від французького слова "п’ять"): 

1. Перший рядок містить слово, що означає тему, про яку пишемо. (Це імен-

ник). 

2. Другий рядок містить два слова, які описують предмет теми. (Два прик-

метники) . 

3. Третій рядок складається з трьох слів, що описують дію, пов’язану з те-

мою. (Три дієслова). 

4. Четвертий рядок – ціле речення із чотирьох слів, що висловлює своє став-

лення до теми, почуття з приводу обговорюваного.  

5. П’ятий рядок – це вислів, що відображає сутність теми. 

 

1. Хто (що) – Письменник; 

2. Який – відомий, дитячий; 

3. Що робити - читай, пізнавай, цінуй; 

4. Ставлення до теми – книги письменника цікаво читати; 

5.Сутність – Твори О. Огульчанського відкривають світ Природи. 

 

Команди зачитують створені ними сенкани. 
 

Бібліотекар: Дякую! Тож слід зазначити, що  ви всі дуже добре працювали. А 

чи сподобалось вам наше рандеву-змагання? Чи всі ваші очікування виправдалися?  

(учасники обмінюються думками). Дякую всім ще раз. Сьогодні головне не чиясь 

перемога у грі, а розуміння того, що навчитися любити світ, що нас оточує, не так 

вже й важко. Спочатку треба навчитися милуватися тим, що довкола нас настільки, 

щоб відчути себе частинкою цього творіння.  

 А як цього досягти? Не інакше, як ставши уважними до навколишнього сере-

довища: навчитися слухати, щоб чути і дивитися, щоб бачити. Полюбивши світ при-

роди, знайдете душевну рівновагу, відновите фізичні сили та здоров’я. Дружіть із 

природою, з чистим цілющим повітрям, джерельною водою і вам не треба буде звер-

татися до лікаря, бо саме в природі закладена основа нашої життєдіяльності.  

Приходьте до лісу, гір, поля, річки. Ставайте в їхнє нерозривне коло, підтри-

муйте їх, і вони підтримають вас, як підтримує вірний друг у бурхливому ритмі сьо-

годення. Несіть добро у світ, і це добро вернеться вам та вашим дітям у стократ. 
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Любіть природу, і вона, розкриваючи дивовижні таємниці, озветься у вашій душі ра-

дістю життя! 

Наша мандрівка закінчується, та подорож у світ природи триватиме для нас 

усе життя, якщо кожен із нас усвідомить власну відповідальність за її збереження. Я 

ж бажаю вам завжди бути допитливими, наполегливими, небайдужими, багато чита-

ти, критично мислити і не прагнути шукати закордонних див, а знати, що й рідна зе-

мля ними теж багата.  

 

Бібліографія 

 

Художні твори 

Бухта Солодкого коріння: повість (у 3 частинах). – Київ : Молодь, 1973. – 

110 с. 

В нетрях Джубаю: оповідання. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 168 с. 

Вітрів Кут. Скіфське джерело. Як сплять дельфіни: повісті. – Дніпропетровськ 

: Промінь, 1982. – 158 с. 

Дід-козодій і кіт Морячок: оповідання / Олексій Огульчанський // Хортиця : 

альманах Запорізької організації Спілки письменників України. – Запоріжжя : Вида-

вець, 1992. – № 2. –  С. 183-186. 

Записки краєзнавця: нарис. – Київ : Молодь, 1955. – 158 с. 

Знахідка на все життя: повісті: Для серед шкіл. віку / Рецензент та автор піс-

лямови Б. Й. Чалий. – Київ : Веселка, 1982. – 254 с. 

Капітанський кашкет: оповідання // Веселка: Антологія української літератури 

для дітей у 3 томах. – Т. 3 / Упор. Б. Й. Чайковський. – Київ : Веселка, 1985. – 675 с. 

– С. 445-448. 

Країна інкурів. Як ми шукали скарб: повісті: Для серед. шкіл. віку. – Київ: Ве-

селка, 1971. – 199 с. 

Острів Сріблястих чайок: пригодницька повість. – Київ : Молодь, 1962. – 60 с. 

Пленники Леванта. – Запорожье : Кн.-газ. изд-во, 1960. – 52 с. 

Скарб Солоного лиману: Повісті: Для серед шкіл. віку. – Київ : Веселка, 1986. 

– 198 с. 

Скарб Солоного лиману: Повісті: Для серед шкіл. віку. – Київ : Грані-Т, 2012. 

– 116 с. (Серія "Українська дитяча класика"). 



16 
 

Таємниця Сухої балки. – Київ : Дитвидав, 1961. – 82 с. 

Як сплять дельфіни: повість (для серед. шкіл. віку). – Київ : Молодь, 1979. – 

69 с. 

Науково-популярні видання 

 

Бердянск – город солнечный: путеводитель-справочник / П. И. Могильный, А. 

Я. Огульчанский. – Днепропетровск : Промінь, 1978. – 80 с. : ил. 

Билиці Азовського моря: кіносценарій телефільму. – Запорізька телестудія. – 

1975. 

Заповедники Приазовья: путеводитель / А. Я. Огульчанский, А. В. Иванченко, 

Н. Я. Федоренко. – Днепропетровск : Промінь, 1978. – 64 с.: ил. 

По морю Азовскому: путеводитель / А. Я. Огульчанский, В. И. Михайличенко. 

– Днепропетровск : Промінь, 1977. – 48 с.: ил. 

Северное Приазовье: путеводитель. – 2-е изд., доп. / М. Ф. Кривошей, 

А. Я. Огульчанский, А. В. Иванченко. – Днепропетровск : Промінь, 1982. – 63 с.: ил. 

Степовий університет // Запорізька правда. – 1972. – 29 березня. – С. 3. 

 

Література про життя та творчість письменника 

 

Науменко І. Я. Шукач скарбів Приазов’я / Запорізька правда. – 1997. – 16 лип-

ня. – С. 6. 

Огульчанський О. Я. Степовий університет / Запорізька правда. – 1972. – 29 

березня. – С. 3. 

Чалий Б.Й. Зелені острови творчості Олексія Огульчанського / Огульчанський  

О. Я. Знахідка на все життя. – К.: Веселка, 1982. – С. 247-252. 

 

Електронні ресурси 

 

Будугай О. Вивчення пригодницьких творів О. Огульчанського на уроках лі-

тератури рідного краю. http://old.zounb.zp.ua/node/1386 

Будугай О., Будугай А. Олексій Огульчанський – дослідник і співець Приа-

зов’я 

https://chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/97 

http://old.zounb.zp.ua/node/1386
https://chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/97


17 
 

Знаток Приазовья - А.Я. Огульчанский http://t-ukr.blogspot.com/2018/02/blog-

post_37.html 

Книжковий портал. Алексей Яковлевич Огульчанский – детский писатель и 

исследователь природы https://www.livelib.ru/author/719761-aleksej-ogulchanskij 

Кузьменко Ю. Скарби Олексія Огульчанського 

https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/18839/ 

Новини літератури: "Степова принцеса" О. Огульчанського 

http://cbslibrary5.blogspot.com/2018/04/blog-post_24.html 

Михайличенко В. Творчість. Третина століття від рукопису до книги 

http://pivdenka.berdyansk.net/tvorchist.-tretina-stolittya-vid-rukopisu-do-knigi.html 

 

Відео 

 

Авторська програма "ПроЧитай". Олексій Огульчанський "Степова принцеса" 

https://pro.berdiansk.biz/avtorska-programa-prochitaj-vipusk-34-oleksij-ogulchanskij-

stepova-printsesa/ 

"Актуальне інтерв’ю" про книгу О. Огульчанського "Степова принцеса" 

https://www.youtube.com/watch?v=BsngSt0cU8Q 

Бердянцам презентовали "Степову принцесу" 

https://pro.berdiansk.biz/berdyantsam-prezentovali-stepovu-printsesu-video/ 

Життя, подароване рідному краю... 

https://www.youtube.com/watch?v=38N_7dX8ZHM 

Матеріал для "Актуального", немала частина якого не ввійшла в передачу 

https://www.youtube.com/watch?v=Ej2JivlmOO0 

Читаємо твори письменників рідного краю (Олексій Огульчанський) 

https://www.youtube.com/watch?v=hidmVbk250U 

 

Посилання на тексти  творів О. Огульчанського в Інтернеті 

 

"В нетрях Джубаю" https://search.rsl.ru/ru/record/01001495633 

"Вітрів Кут" https://litvek.com/book-read/335536-kniga-oleksiy-yakovich-

ogulchanskiy-vitriv-kut-chitat-online 

http://t-ukr.blogspot.com/2018/02/blog-post_37.html
http://t-ukr.blogspot.com/2018/02/blog-post_37.html
https://www.livelib.ru/author/719761-aleksej-ogulchanskij
https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/18839/
http://cbslibrary5.blogspot.com/2018/04/blog-post_24.html
http://pivdenka.berdyansk.net/tvorchist.-tretina-stolittya-vid-rukopisu-do-knigi.html
https://pro.berdiansk.biz/avtorska-programa-prochitaj-vipusk-34-oleksij-ogulchanskij-stepova-printsesa/
https://pro.berdiansk.biz/avtorska-programa-prochitaj-vipusk-34-oleksij-ogulchanskij-stepova-printsesa/
https://www.youtube.com/watch?v=BsngSt0cU8Q
https://pro.berdiansk.biz/berdyantsam-prezentovali-stepovu-printsesu-video/
https://www.youtube.com/watch?v=38N_7dX8ZHM
https://www.youtube.com/watch?v=Ej2JivlmOO0
https://www.youtube.com/watch?v=hidmVbk250U
https://search.rsl.ru/ru/record/01001495633
https://litvek.com/book-read/335536-kniga-oleksiy-yakovich-ogulchanskiy-vitriv-kut-chitat-online
https://litvek.com/book-read/335536-kniga-oleksiy-yakovich-ogulchanskiy-vitriv-kut-chitat-online


18 
 

"Знахідка на все життя" https://litvek.com/book-read/328251-kniga-oleksiy-

yakovich-ogulchanskiy-znahidka-na-vse-zhittya-zbirka-chitat-online 

'"Країна Інкурів" https://litvek.com/book-read/335537-kniga-oleksiy-yakovich-

ogulchanskiy-krayina-inkuriv-yak-mi-shukali-skarb-chitat-online 

Огульчанський Олексій Якович - 5 книгhttps://litvek.com/av/122782 

Острів сріблястих чайок"https://litvek.com/book-read/358594-kniga-oleksiy-y 

akovich-ogulchanskiy-ostriv-sriblyastih-chayok-chitat-online 

"Скарб Солоного лиману" 

https://royallib.com/read/ogulchanskiy_oleksy/skarb_solonogo_limanu.html#0 

  

https://litvek.com/book-read/328251-kniga-oleksiy-yakovich-ogulchanskiy-znahidka-na-vse-zhittya-zbirka-chitat-online
https://litvek.com/book-read/328251-kniga-oleksiy-yakovich-ogulchanskiy-znahidka-na-vse-zhittya-zbirka-chitat-online
https://litvek.com/book-read/335537-kniga-oleksiy-yakovich-ogulchanskiy-krayina-inkuriv-yak-mi-shukali-skarb-chitat-online
https://litvek.com/book-read/335537-kniga-oleksiy-yakovich-ogulchanskiy-krayina-inkuriv-yak-mi-shukali-skarb-chitat-online
https://litvek.com/av/122782
https://litvek.com/book-read/358594-kniga-oleksiy-y%20akovich-ogulchanskiy-ostriv-sriblyastih-chayok-chitat-online
https://litvek.com/book-read/358594-kniga-oleksiy-y%20akovich-ogulchanskiy-ostriv-sriblyastih-chayok-chitat-online
https://royallib.com/read/ogulchanskiy_oleksy/skarb_solonogo_limanu.html#0


19 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Комунальний заклад 

 "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач"  

Запорізької обласної ради 

 

 

 

69006 

 м. Запоріжжя,  

вул. В. Лобановського, 14  

 

Телефони: (061) 236-85-62  

236-85-63  

236-86-27  

236-86-49  

Факс: (061) 236-85-62  

 

 

Електронна пошта: zobd@ukr.net  

Сайт: www. zobd.zp.ua 

 

mailto:zobd@ukr.net

