
Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек - 2016 
 

«Книга і читання – важливий чинник у 

вихованні духовних цінностей учнів» 

                
           Усвідомлюючи важливість ролі шкільної бібліотеки в 
інноваційному розвитку загальноосвітніх навчальних закладів 
України, Міністерство освіти і науки України спільно з Державною 
науково-педагогічною бібліотекою України імені 
В.О. Сухомлинського, як головного науково-методичного й 
координаційного центру мережі освітянських бібліотек 
Міністерства освіти і науки України та Національної академії 

педагогічних наук України, згідно з  договором про співпрацю від 15 січня 2013 року, виступили з 
ініціативою започаткувати з 2014 року щорічне проведення Всеукраїнського 
місячника  шкільних бібліотек, що проходитиме в рамках Міжнародного 
місячника  шкільних бібліотек з 01 по 31 жовтня (наказ МОН від 12.08.2014 № 931 "Про 
проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек"). 

         В 2016 році в Україні  проводиться третій Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під 
гаслом: «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів». 

 

В нашій шкільній бібліотеці місячник буде проходити за планом: 

 

Тиждень І-й   Тема:                                               «З любов’ю до книги» 

  (відкриття  місячника) 

Тиждень ІІ-йТема:                                                 "Цей дивовижний світ - бібліотека". 

(екскурсії до бібліотек) 

Тиждень ІІІ-й  Тема:                                              «Відчуй радість читання» 

(бібліотечні уроки) 

Тиждень ІV-й  Тема:                                              «Мій дім - Україна» 

(конкурси, літературні вікторини,ігри) 
 

 

 
 

 

http://visnyk.hoippo.km.ua/biblioteka/793-vseukrayinskiy-msyachnik-shklnih-bblotek.html
https://1drv.ms/b/s!Ap78I7RiTIMpgSd9HihkfkMVxWLV
https://1drv.ms/b/s!Ap78I7RiTIMpgSd9HihkfkMVxWLV


Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек 
                                               ПЛАН ЗАХОДІВ 

у бібліотеці Грицівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

«Книга і читання – важливий чинник у вихованні 

духовних цінностей учнів». 

 

№ 

п/п 

Назва заходу клас Дата 

проведен-

ня 

Відповідаль-

ний 

1. Лінійка, присвячена відкриттю Всеукраїнського 

місячника шкільних бібліотек. 

1-11 кл. 3.10 2016 Адміністрація, 

бібліотекар 

2. Книжково-інформаційна виставка до Всеукраїнського 

місячника шкільних бібліотек  "З любов’ю до книги" 

(зустрічі у шкільній бібліотеці, день відкритих дверей). 

 3.10.2016 Бібліотекар, 

актив 

бібліотеки 

3.  Цікаві повідомлення -  «Міжнародні свята жовтня». 1-11 кл. 4.10.2016 Бібліотекар 

4. Благодійна акція «Подаруй  бібліотеці книгу з власним 

автографом». 

 

1-11 кл. 03 – 31.10. 

2016 

Учні, вчителі, 

батьки, 

спонсори 

5. «Мандруємо книжковим містом»                   

(співпраця з селищною  бібліотекою).  

4-А кл. 13.10. 2016 Бібліотекар, 

кл.керівник, 

зав. міською 

бібліотекою 

6. Голосні читання «З книгою несумно нам» Група  

ПД 

10.10.2016 Бібліотекар, 

вихователь ПД 

7. Година спілкування «Дім без книги – день без сонця» 5Б кл. 20.10 2016 Бібліотекар 

8. Тиждень підручника – рейд-перевірка  по збереженню  
літератури «Якщо хочеш добро мати – вчися книгу 

шанувати!». 

1-11 кл. 03-07.10 

2016 

Бібліотекар, 

актив б-ки 

9. Читацький марафон «Вчителі й діти читають разом». 1-4 –ті 

класи 

24.10.2016 Бібліотекар, 

кл. керівники 

10. Літературний конкурс-подорож  «У світі казки 

чарівної». 

2-А кл. 26.10.2016 Бібліотекар 

 

11. 

 

 

Брейн-ринг «Книга і комп’ютер в інформаційному 

суспільстві».  

 

6-Б кл. 19.10.2016 Бібліотекар, 

кл. керівник, 

зав. міською 

бібліотекою 

12 Конкурс малюнків «Вернісаж казкових героїв» 

 

5-7 кл. 03 – 31.10. 

2016 

Бібліотекар, 

вч. образ.мист. 

13.  День українського козацтва,  День захисника Вітчизни:  

- книжково-ілюстративна виставка тематичної літерату-

ри «Козацька слава України»; 

- учнівська конференція «Почесна місія – захисник 

Вітчизни»,  «Герої АТО Шепетівщини». 

11 кл. 12.10.2016 Бібліотекар, 

вчитель ОЗВ 

15 Бібліотечний урок  «Складові книги». 3-Б кл. 18.10.2016 Бібліотекар 

16.  До Дня визволення України від нацистів - виставка в 

бібліотеці «Завжди у пам’яті народній». Перегляд 

презентації «Діти війни».  Поповнення матеріалами 

куточка «Героям слава», про людей, які захищають 

незалежність та територіальну цілісність держави. 

1-11 кл. 28.10.2016 Бібліотекар, 

педагог орган. 

17. Літературна година «Іван Франко для дітей». 3-ті кл. 25.10.2016 Бібліотекар, 

кл. керівники 

18. Відзначення найактивніших учасників Всеукраїнського 

місячника шкільних бібліотек грамотами, подяками. 

1-11 кл. 31.10.2016 Бібліотекар, 

актив біб-ки 
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