
 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 

№931 «Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних 

бібліотек», листів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 20.08.2019 

31/10-2855 «Щодо виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

12.08.2014 №931» та комунального вищого навчального закладу «Харківська 

академія неперервної освіти» від 05.09.2019 №872 «Про проведення 

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек» та з урахуванням рекомендацій 

інститута модернізації змісту освіти спільно з Державною науково-

педагогічною бібліотекою України імені В.О. Сухомлинського, з метою 

створення умов для творчого розвитку учнів, розкриття їхніх здібностей і 

нахилів, формування громадянських цінностей шкільні бібліотеки 

Московського району з 01 по 31 жовтня прийняли участь у Всеукраїнському 

місячнику шкільних бібліотек, якій у 2019 році проходив під гаслом 

«Бібліотека Нової української школи – простір для освітніх можливостей 

кожного учня». 

Узагальнений творчий звіт 

про проведення Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек 

Завдання Нової української школи є розвиток високоосвіченої 

особистості, яка здатна до самоосвіти та саморозвитку, уміє здобувати й 

обробляти різноманітну інформацію, використовувати набуті знання на 

практиці. Робота шкільної бібліотеки сьогодні спрямована на виховання творчо 

мислячих, висококультурних, ерудованих громадян України. 

До відкриття місячника в шкільних бібліотеках району були представлені 

ілюстровано-книжкові виставки «У світ через книжку!», «Діти, книга, 

бібліотека», «Різноманіття книг», «Книга – скарбниця мудрості» та інші. 

У школах, де навчаються діти з особливими потребами, укомплектовано 

бібліотечка «Інклюзивна освіта». Для вчителів шкіл в бібліотеках оформлена  
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полиця «Нова українська школа», яка постійно поповнюється методичними 

матеріалами. 

В межах Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек для учнів 2-х 

класів ЗЗСО №156 (зав. бібліотеки Савельєва З.Й.) підготувала інтерактивну 

виставку «Побачення з книгою наосліп», де були представлені видання, 

загорнуті в подарункову обгортку. А в них – цікаві казки, пригоди, оповідання. 

Кожний учасник імпровізованого книжкового побачення залишився 

задоволений своїм вибором. Дуже цікаво був підготовлений для учнів 5-х 

класів бібліофреш незвичайних свят. Зустріч була присвячена незвичайним 

літнім іменинникам – молоку, шоколаду, торту, кавуну. Учні ознайомилися з 

історією та традиціями цих свят. 

Заклади освіти №156 (зав. бібліотеки Савельева З.Й.), ХВ(З)Ш №5 (зав. 

бібліотеки Клімко О.С.) в межах місячника провели дублер-шоу «Бібліотекар 

на годину». Приміряли на собі професію бібліотекаря учениці 7-х та 9-х класів. 



 
 

Дівчата обслуговували читачів: приймали та видавали книги, а наймолодшим 

читачам допомагали з вибором цікавої книги на осінні канікули. 

Бібліотекою ЗЗСО №156 був оголошений конкурс «Суперчитач жовтня – 

2019». Переможець цього конкурсу протягом жовтня місяця прочитала 4 книги 

та порекомендувала їх для читання своїм друзям. А учні вечірньої школи №5 

провели читацький марафон «Читаємо без зупинки»; старшокласники читали 

обрані ними самостійно вірші про осінь відомих поетів. 

У ЗЗСО №8 учні 2-х класів запросили на ранкове коло завідувача 

шкільної бібліотеки Котляр Н.О., яка повідомила дітям цікаву інформацію про 

те, як виглядала перша книга. Вона була не схожа на теперішню. Це була жива 

книга – людина-книга. Учні виготовили таку книгу-людину. Потім діти 

прикрашали великі букви, вивішували їх на дошку. Таким чином із отриманих 

слів вони дізнались про тему уроку: «Книга – мудрість поколінь». В кінці уроку 

продемонстрували велику книгу-розкладку «Літопис шкільного життя», яку 

готували заздалегідь.  

Одним із завдань нової української школи є створення в освітньому 

закладі привітного і комфортного простору, якій розвиває допитливість і 

таланти наймолодших учнів. І саме гра допомагає налаштуватися на роботу в 

команді, відчути підтримку друзів, захопитися завданням. У ЗЗСО №111 (зав. 

бібліотекою Запорожець О.О.) учням було пропоновано провести з 

першокласниками літературну гру «Твоя улюблена казка». Учні виконували 

різноманітні завдання на знання казок, які спонукали до читання нових творів. 

Найцікавіший вид роботи, який розвиває оперативну пам´ять, - складання пазів 

за мотивами українських казок. Також учні малювали свої різнокольорові мрії. 

За кожне виконане завдання діти отримують ключ. Три ключа відкриють замок 

НУШ. Молодші школярі виявили неабиякий інтерес до пізнавальної гри, 

активно відповідали на запитання та вчилися формулювати свою думку. 

Усі шкільні бібліотеки району в межах місячника підготували День 

бібліотворчості «Читаємо, малюємо, граємо». 
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В багатьох школах в бібліотеці створено осередок творчості. Діти 

молодших класів на перервах малюють, грають в настільні ігри, роблять 

поробки з пластиліну, розгадують дитячі кросворди. Дуже цікаві заходи були  

підготовлені у ЗЗСО №138 (зав. бібліотеки Правник Н.Ю.), 140 (зав. бібліотеки 

Андрейчук Н.М.) сумісно з педагогами-організаторами під назвою «Інсталяція 

«Дарунки пані Осені» - організація родинної виставки-вернісажу. На виставці 

було представлено техніка рукоділля, орігамі, виготовлення іграшок-

саморобок, листівок, виробів з паперу, бісеру, овочів та фруктів; підготували 

рекламно-іміджеву продукцію для бібліотеки – плакати та буклети. 

До шкільних бібліотек ЗЗСО №103 (зав. бібліотеки Греченіна Т.І.), 124 

(зав. бібліотеки Запорожець Е.О.) завітали на екскурсію майбутні читачі – 

вихованці дитячого садка №112 та 363. Малеча з цікавістю розглядали 

книжкові виставки на полицях, дізналися скільки всього нового чекає на них, 

коли вони стануть школярами. 



 
 

Шкільні бібліотеки району продовжують співпрацю з Харківською 

обласною бібліотекою для юнацтва. Завідуюча інформаційно-бібліографічним 

відділом Шевченко Є.А. підготувала для учнів цікаві віртуальні подорожі 

«Пам´ятники літературним героям у Харкові», «Найдивовижніші пам´ятники 

Харкова» (ЗЗСО №25, зав. бібліотеки Проскуріна Н.В. та ЗЗСО №58, 

бібліотекар Картишова Т.М.). 

Старшокласники закладу освіти №25 під керівництвом Проскуріної Н.В. 

самостійно створили відеоролик про шкільну бібліотеку. 

Цього року традиційно в усіх закладах освіти Московського району 

пройшла доброчинна акція «Подаруй книгу шкільній бібліотеці», в результаті 

якої книжковий фонд бібліотек поповнився новинками художньої та галузевої 

літератури на 1624 примірника. 

Інформацію про підсумки проведення акції та масові заходи в межах 

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек розміщено в розділах 

«Бібліотека» на сайтах шкіл. 

 

 

 

 

Начальник Управління освіти                                                        О.В. ГРЕСЬ 
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