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Звіт про проведення  
Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек   

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек  - 2019 
 «Бібліотека Нової української школи – простір для освітніх  

можливостей кожного учня» 
            У бібліотеці ЗЗСО Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 з 1 по 31 жовтня 

проходив Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом : «Бібліотека 

Нової української школи - простір для освітніх можливостей кожного учня» 

НАКАЗ № 209 А-г від 30.09.2019  

«Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек» 

 

 
 

                 Шкільна бібліотека, як обов'язковий структурний підрозділ закладу 

загальної середньої освіти, є однією з ланок у системі формування творчого учня, 

найповнішого розкриття його здібностей і нахилів. Бібліотекарі створюють 

комфортні умови для повноцінного інтелектуального спілкування дітей і 

підлітків, сприяють поповненню їхнього інформаційного багажу, надають 

творчий простір для проведення дозвілля. Залучаючи дитину до читання, сучасна 

бібліотека не тільки відкриває шляхи до важливих джерел інформації, але й 

робить значно важливішу справу – сприяє творчій самореалізації особистості. 

               Саме творчість є найважливішою складовою успішної, всебічно 

розвиненої особистості, тому головною метою діяльності шкільної бібліотеки є 

створення умов для розвитку такої людини, її духовного зростання та творчої 

самореалізації засобами книги. 

Мета цьогорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 

 Реалізація основних пріоритетів Нової української школи. 

 Формування покоління, яке... 

 здатне вчитися протягом усього життя, 

 продуктивно розв’язувати нагальні проблеми сучасності, 

 розвивати цінності громадянського суспільства. 

 Сприяння розвитку творчих обдарувань особистості учнів. 

 Надання читачам можливості проявляти свої нахили і здібності з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей. 

 Набуття школярами соціального досвіду. 
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План 

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 

бібліотеки ЗЗСО Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

під гаслом «Бібліотека Нової української школі – простір 

 для освітніх можливостей кожного учня» 
 Ви знаходитес 

 Бібліотека 

№ 

п/п 

 

Назва заходу 

 

Клас 

 

Дата 

 

Відповідальні 

 

1. Відкриття Всеукраїнського місячника шкіль-

них бібліотек. Конкурс плакатів і малюнків 

«Бібліотека Нової української школи –простір 

для освітніх можливостей кожного учня». 

Ознайомлення з планом заходів. 

5-11 01.10.19 Бібліотекарі, 

актив 

бібліотеки 

2. Інформаціїна бесіда «Як виховати творчого 

читача?». Оформити книжково-ілюстративну 

виставку «На хвилях бібліотечного життя». 

  5-7 

 

02.10.19 

Бібліотекар  

Чедрик О.В. 

3. День відкритих дверей 

«Місце зустрічі – бібліотека».  

Презентація «Книга вчить, як на світі жить». 

  5-х 

 

03.10.19 

  Чедрик О.В., 

кл.керівник 

Корпош С.М. 

4. Урок - бесіда «Діти, книга, бібліотека». 

Презентація «Бібліотека – мудрість всіх 

віків, хранителька добра». 

7-х 

 

04.10.19 

Бібліотекар  

Чедрик О.В 

5. Фотокрос: «Я – читач шкільної бібліотеки», 

«Моє хобі – читання».  

(Створення віртуальної фотогалереї читачів). 

5-6 

   07-11. 

10.19 

 Чедрик О.В., 

педагог-

організатор 

6. Благодійні акції:   

«Книжка в дарунок бібліотеці», 

«Бібліотека – читачу, читач – бібліотеці». 

5-11 

Протягом 

місяця 

Класні 

керівники 

7. Читацький марафон «Читаємо без зупинки». 

 Конкурс казок «Юний казкар». 

Дегустація літературних новинок «Даремно 

часу не гайте – ці книги прочитайте!» 

5-9 

 

09.10.19 

Чедрик О.В., 

вчителі 

літератури  

8. Оформити виставку творчих робіт 

«Саморобки своїми руками» та 

 «Майстерня умілих рук». 

5-9 

10-11. 

10.19 

Чедрик О.В., 

вчителі трудо- 

вого навчання  

9. Дублер-шоу «Бібліотекар на час». 

Відео-ролик  «Найвідоміші бібліотеки світу». 

   5-8 

 

14-18. 

  10.19 

Актив 

бібліотеки 

http://school153.edu.kh.ua/osnovni_napryami_roboti/biblioteka/
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10. Інтерактивний кардмейкінг: виготовлення 

листівок, присвячених Всеукраїнському 

місячнику шкільних бібліотек. 

   5-6 

 

 

15.10.19 

Чедрик О.В., 

вчителі трудо- 

вого навчання   

11. Літературні подорожі 

 «Казковий світ бібліотеки» 

 (екскурсія в кращі бібліотеки міста). 

5-7 

16-17. 

  10.19 

Чедрик О.В., 

класні 

керівники 

12. День бібліотворчості  

«Читаємо, малюємо, граємо».  

Конкурс малюнків  «Бібліотека очима дітей»                                                          

5-9 

18.10.19 Чедрик О.В., 

актив   

13. Оформити книжково-ілюстративну виставку 

«Вільна книжка – у вільне читання». 
5-11 

21.10.19 Бібліотекар  

Чедрик О.В. 

14. Конкурс поезії «Цей дивний світ бібліотеки». 

Фотоконкурс «Я і моя улюблена книжка».   
5-9 

22.10.19   Бібліотекар 

Чедрик О.В. 

15. Смайл–опитування:  

«Якою Ви бачите сучасну шкільну 

бібліотеку?», «Якої бібліотеки потребують 

читачі?», «Чи є майбутнє у книжок та 

бібліотек?». 

5-11 

 

23.10.19 Бібліотекар 

Чедрик О.В. 

16. Рекламний слоган «Ти читаєш? Ти кращий!» 

«Друже, тут твоя бібліотека», «Ваша бібліо-

тека завжди поруч, завжди працює для всіх». 

5-8 

24.10.19 Чедрик О.В., 

актив 

бібліотеки 

17. 

 

Брейн-ринг «Молодь обирає здоров’я». 

Оформити книжкову виставку-пораду   

«Здоров’я – не все, але без нього все ніщо» 

7-х 

 

25.10.19 Бібліотекар 

Чедрик О.В. 

18. День побажань: 

 «Я завжди готова почути побажання 

читачів», «Твоя бібліотека чекає на тебе». 

5-11 

28.10.19 Бібліотекар 

Чедрик О.В. 

19. Флешмоб  

«Школа з книжкою», «Я і книжка». 
5-8 

29.10.19 Чедрик О.В. 

20. Конкурс юних читців бібліотеки  

«Суперчитач шкільної бібліотеки».  

5-7 

 

30.10.19 Бібліотекар 

Чедрик О.В. 

21. Підведення підсумків. Відзначення кращих 

читачів бібліотеки, які долучилися до 

організації та проведення місячника шкільної 

бібліотеки. 

  5-11 

 

 

 

31.10.19 Бібліотекар 

Чедрик О.В. 

  

 Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 

 Новини, анонси, оголошення 

 Адміністрація 

 На виконання ст.30 Закону України "Про освіту" 

 Нова українська школа 

http://school153.edu.kh.ua/novini_shkoli/
http://school153.edu.kh.ua/admnstracya/
http://school153.edu.kh.ua/na_vikonannya_st_30_zakonu_ukraini_pro_osvitu/
http://school153.edu.kh.ua/nova_ukrainsjka_shkola/
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 Нормативні документи 

        Цьогорічний Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек посприяв 

реалізації основних пріоритетів Нової української школи, зокрема, 

формуванню покоління, яке здатне вчитися протягом усього життя, 

продуктивно розв’язувати нагальні проблеми сучасності, розвивати цінності 

громадянського суспільства. 

У місячнику взяли активну участь весь учнівський та педагогічний 

колектив школи та шкільні бібліотекарі . Всі щодня знайомилися з цікавою 

інформацією виховного змісту, що відповідало зазначеній темі дня. Кожен 

день був присвячений конкретній темі та заходам, що допомогли ближче 

познайомитись з книгою, цікаво та з користю провести час.  В рамках 

місячника було проведено ряд масових та просвітницьких заходів, серед них: 

- конкурси, вікторини; 

- літературні читання;  
- книжкові виставки;  

- віртуальні екскурсії, презентації; 

- брейн-ринг; 

- день бібліотворчості; 

- флеш-моб та інші. 

        Відкриття Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек розпочалося з 

конкурсу плакатів та малюнків «Бібліотека Нової української школі-простір для 

освітніх можливостей кожного учня». 

        
 

       

http://school153.edu.kh.ua/normativni_dokumenti/
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У конкурсі малюнків та плакатів: 

                      Переможці серед початкової ланки: 

І місце – 3-Б клас (Кавуля Марина Іванівна); 

ІІ місце – 3 – В  (Дорцкій Наталія Степанівна) 

ІІІ місце – 2 – Б (Степаніщева Марина Миколаївна) 

                      Переможні серед середньої та старшої ланки: 

І  місце – 10-А клас (Параска  Клара Михайлівна) 

ІІ місце – 6-Б (Токарєва Вікторія Юріївна) 

ІІІ місце – 7-А (Гречин Лариса Миколаївна) 

        Також активну  участь взяли  учні 4- х (Б, В) класів 

 та 8 – х (А, Б, В) класів. 

3 жовтня в рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек було проведено 

день відкритих дверей 

«Місце зустрічі - бібліотека» 
для учнів 5-х класів 
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Урок- бесіда «Діти, книга, бібліотека» 

7- А клас 
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Фото - крос 
«Я – читач шкільної шкільної бібліотеки», 

«Моє хобі – читання» 
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Благодійна акція 
«Книжка в дарунок  бібліотеці», 

«Бібліотека – читачу, читач - бібліотеці» 
 

      
Дегустація літературних новинок 

«Даремно часу Ви не гайте! Ось цю книгу прочитайте!» 
 

                     
Конкурс казок 

«Юний казкар» 
          «Казка – це, образно кажучи, свіжий вітер, що роздмухує свіжий вогник 

дитячої думки й мови», - писав Василь Сухомлинський. Чарівний і дивовижний, 

веселий і життєстверджуючий світ казок входить у душу кожної людини з 

дитинства, засіваючи її першими зернами добра, краси й справедливості. Ось 

такими словами і розпочався 9 жовтня конкурс казок «Юний казкар» для учнів    

5-х класів.  
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Переможцями конкурсу стали: 

Бігорі Ярослав та Бігорі Олександр (5-А клас) – І місце; 

Боротко Сільвія (5-А клас) – ІІ місце; 

                                      Олашин Амелія (5-Б клас) – ІІ місце; 

                                      Грошева Олександра (5-В клас) – ІІ місце; 

 Мисар Кароліна (5-А клас) – ІІІ місце; 

                                      Сита Максим (5-Б клас) – ІІІ місце; 

Головко Олена (5-В клас) – ІІІ місце; 

 

5-А клас 

       
5-Б клас 
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5-В клас 
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Казковий світ бібліотек 
«Світанкові роси» 

             10 жовтня в читальній залі Виноградівської районної бібліотеки для дітей 

відбулася надзвичайна подія-презентація 5 випуску альманаху дитячої творчості 

«Дарунок дитячих сердець», в основу якого ввійшли і твори учасників V 

районного конкурсу дитячої літературно-художньої творчості «Світанкові роси», 

що вийшов тираж в 100 примірників за сприяння Виноградівської міської ради.                     

                               Його учасниками стали і учні нашої школи: 

У номінації «Золоте перо» 
                                   Чепак Уляна – учениця 9-Б класу – ІІ місце; 

У номінації «Поетичні наспіви» 
                                   Левчак  Олександра – учениця 9-Б класу – ІІ місце; 

За активну участь у конкурсі були нагороджені: 

У номінації «Золоте перо» 
Зеленська Яна – учениця 6-А класу; 

Несторишена Владислава – учениця 6-А класу; 
Зейкан Софія  – учениця  7-А класу; 
Савко Іванна – учениця 7-В класу; 

У номінації «Чарівна акварель» 
Погоріляк  Анна – Марія учениця 7-А класу 
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Виставка творчих робіт 

«Саморобки своїми руками», 
«Майстерня умілих рук» 
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Дублер-шоу 

«Бібліотекар на час» 
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День бібліотворчості. 

«Читаємо, малюємо, граємо» 
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Книжково-ільстративна виставка 

«Вільна книжка – у вільне читання» 
 

                
 

Конкурс поезії «Цей дивний світ бібліотеки» 
          22 жовтня для учнів 5-Б та 7-Б класів було проведено літературний  конкурс 

поезії «Цей дивний світ бібліотеки». Конкурсанти декламували вірші наших митців 

поезії з великим натхненням та бадьорим настроєм. 

                 
Переможцями стали: 

Сита Максим (5-Б) – І місце; Дусин Крістіна (7- Б) – І місце; Симйон Іванна (5-Б) – 

ІІ місце; Ліхтей Поліна (5-Б)  – ІІ місце; Товт В’ячеслав (5-Б) – ІІ місце; Даценко 

Денис (7-Б)  – ІІ місце; Рацин  Каріна (7-Б)  – ІІ місце; Антал Іван (5-Б) – ІІІ місце; 

Олашин Амелія (5-Б)- ІІІ місце; Гевді Олександра (5-Б) – ІІІ місце; Чегіль Вікторія 

(5-Б) – ІІІ місце; Фегер Тимофій (5-Б) – ІІІ місце; Варцаба Станіслав (7-Б) – ІІІ 

місце; Шегута Віктор (7-Б) – ІІІ місце. 
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        Проведення такого конкурсу свідчить про те, що школярі люблять і хочуть 

приймати участь у різних літературних заходах. Адже поезія збагачує наш 

внутрішній потенціал, а вірші спонукають мрії втілювати в реальність, 

забарвлюючи життя в насичений колір. 

 

Фотоконкурс «Я і моя улюблена книжка» 
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Смайл–опитування: 
«Якою Ви бачите сучасну шкільну бібліотеку?»,  

«Якої бібліотеки потребують читачі?»,  
«Чи є майбутнє у книжок та бібліотек?» 

 

         
Брейн-ринг 

«Молодь обирає здоров’я» 
             «Найбільше багатство - здоров’я» - саме так говорить народна мудрість. 

Такий девіз обрали для себе і учасники брейн-рингу «Молодь обирає здоров’я», 

який відбувся 25 жовтня – серед учнів 7-х класів. Команда учасників «Здоров’я»  

учнів 7-А класу та команда учасників «Промінь надії»  учнів 7-Б класу, підготували 

рекламне представлення своїх команд з цікавими девізами про здоров’я та  

емблемами до назви команд. Завдання для брейн-рингу містили запитання 

психологічного, фізичного, соціального аспекту здоров’я та профілактики 

захворювань на які учні з впевненістю давали відповідь. Учні ще раз переконалися в 

тому, що здоров’я людини є найціннішим скарбом і в їхніх руках його стан. 

                Перемогла команда  «Здоров’я»  учнів 7-А класу, а команда  «Промінь 

надії»  учнів 7-Б класу, зайняла почесне ІІ місце. 
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Флешмоб 

«Школа з книжкою», «Я і книжка» 
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Конкурс юних читців бібліотеки 
«Суперчитач  шкільної бібліотеки»  

 

      
 

                    
 

              


