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ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
МІСЯЧНИКА ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК 
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗІНІЧЕНКО Л.В.,
завідувач відділу музейної освіти 

та бібліотечної справи КВНЗ КОР «Акаде
мія неперервної освіти»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 16.06.2015 № 641 «Про за
твердження Концепції національно-патріотич
ного виховання дітей і молоді, Заходів щодо 
реалізації Концепції національно-патріотич
ного виховання дітей і молоді та методичних 
рекомендацій щодо національно-патріотич
ного виховання у загальноосвітніх навчальних 
закладах», наказу Департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації від 
23.09.2015 № 267 «Про проведення Всеукраїн
ського місячника» з метою підняття прести
жу шкільної бібліотеки та її ролі у національ
но-патріотичному вихованні дітей та молоді з 
1 по ЗО жовтня 2015 року загальноосвітні на
вчальні заклади Київської області долучили
ся до проведення Всеукраїнського місячника 
шкільних бібліотек під гаслом «Виховуємо гро
мадянина - патріота України».

У рамках місячника шкільних бібліотек були 
організовані та проведені різноманітні заходи 
патріотичного спрямування. Бібліотекарі пе
ребували у пошуках нових підходів, форм ро
боти, використовували традиційні. Кожна бі
бліотека прагнула стати осередком національ
но-патріотичного виховання, формуючи по
вагу до культурного та історичного минулого 
України, збереженню та поширенню тради
цій свого народу.

Під час проведення Всеукраїнського мі
сячника шкільних бібліотек були організова
ні книжкові тематичні виставки «Моя Украї
на — це рідна земля, це мати єдина — держа
ва моя», «Колиска українського народу», «Ко
зацька слава України» (Броварське навчаль
но-виховне об’єднання Броварської міської 
ради), «Козацькому роду нема переводу», «Я 
— громадянин України» (Броварські загально

освітні школи І-ІІІ ступенів №2, №3, №5, №6 
Броварської міської ради); «Історія та куль
тура Київщини», «Народні свята Київщини», 
«До Дня захисника України», «Слава і гордість 
українського народу» (Ірпінській загальноос
вітній школі І—III ст. №3); «Україна в жор
стоких обіймах війни», «Степ та воля козацька 
доля», «Нескорена Українська земля», «Роки 
війни — століття пам’яті»; «Безсмертя кни
ги», «Гетьмани України», «Україна — це істо
рія народу, що протягом віків боровся за свою 
свободу», «Я люблю Україну», «З любов’ю до 
рідного краю», «Живи, Україно! Прекрасна і 
сильна!», огляди-презентації «Українське ко
зацтво — наша гордість і слава» (Шкарівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Білоцерківської 
районної державної адміністрації); «Доти буде 
Україна поки будуть козаки».

Стало доброю традицією для учнів 1-х класів 
проводити дні (тижні) відкритих дверей, екс
курсії до бібліотеки, для учнів 2-х класів свя
то «Посвята у читачі» (Ірпінська загальноос
вітня школа І-ІІІ ступенів №13).

Формування фондів та популяризація лі
тератури національно-патріотичної тематики 
відбувалось у рамках благодійної акції «Пода
руй бібліотеці книгу». Нові книжкові надхо
дження — це є необхідна умова для зацікав
лення книгою, знайомства з новими автора
ми, виданнями.

Проведення різноманітних конкурсів, вікто
рин надає можливість учням проявити вмін
ня, розкрити свій творчий потенціал. Молод
ші школярі залюбки брали участь у конкурсі 
малюнка «Мій найулюбленіший герой» (Бро
варська гімназія ім.С.Олійника), для учнів 
основної школи було проведено конкурс ма
люнка на асфальті «Мир потрібен як жит
тя», для учнів 10 класів - конкурс презента
цій «Україна — це я», «Що таке патріотизм?», 
для всіх категорій користувачів — реклам-візі- 
тівок: «Шкільна бібліотека наш друг»; конкурс 
стіннівок: «Моя улюблена книга», «Бібліотека
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моєї мрії», «Роль книги в житті великих лю
дей»; гра-вікторина «В нашім серці Україна».

Прославляючи славне минуле та сьогодення 
України бібліотечні працівники Київщини прово
дились години спілкування, бесіди для учнів- 
користувачів за творами Т.Г. Шевченка: «Свою 
Україну Любіть, за неї Господа моліть», «Шлях 
до Тараса»; бесіди «Герої не вмирають»; огляд 
літератури «Бойові подвиги наших земляків»; 
огляди інтернет-ресурсів «Міжнародний день 
шкільних бібліотек» (Білоцерківська загально
освітня школа І-ІІІ ступенів N920); бібліотечні 
уроки «Від скіфів до кіборгів», «А. Шептиць- 
кий: великий незнаний», «Урок-реквієм», «Ба
гато є в тобі щедрот, моя Вкраїно чорнобро
ва»; цикл бібліотечних уроків мужності «Сила 
подвигу святого» присвячений зустрічі з учас
никами АТО (Білоцерківська загальноосвіт
ня школа І-ІІІ ступенів №21), «Шкільна бі
бліотека — твоя територія дружби, ..єдності, 
..знань, ..мрій, ..інтелект, ..толерантності (для 
учнів 4-9кл.); виховній захід « Моя країна — 
Україна»; літературна композиція «З Україною 
в серці»; літературно-музична композиція «У 
пісні наша слава, у пісні наша міць».

Про історію книги та роль книги в житті лю
дини учні-користувачі дізнавались на бібліо
течних уроках, уроках-бесідах, уроках-подоро- 
жах, годинах цікавої інформації, віртуальних 
подорожах: «Основні елементи книги», «Іс
торія виникнення книги», «Довідковий апа
рат», «Чи уважний ти читач?», «Комп’ютер і 
книга в інформаційному суспільстві», «Ключ 
від бібліотеки», «Безсмертя книги». Заходи су
проводжувались презентаціями, відеофільма- 
ми, віртуальними подорожами «Бібліотека
ми України/світу» та «Музеями України/сві- 
ту». Для користувачів закладу була оформле
на поличка найпопулярніших книг «Час чи
тати», фотогалерея «Бібліотек@ - інформація 
— знання — успіх».

Цікавими заходами для користувачів бібліо
тек стали: прайм - тайм (для вихованців групи 
продовженого дня) «До 95-річчя від дня на
родження Дж.Родарі», для учнів-користувачів 
основної школи буккросинг «Жива книжко
ва полиця», урок-гра «Хочу стати бібліотека

рем!», квест «Ми козацького роду» для учнів 
Ліцею технологічного профілю, та виставка — 
хобі «Світ моїх захоплень».

Постійно проводиться робота щодо збере
женню підручників: рейд-перевірка стану збе
реження підручників, інформаційні хвилин
ки «Звернення підручників до учня», бесіди 
«Книжчина лікарня» тощо.

Бібліотекарями створено куточки пам’яті 
«Герої не вмирають», інформаційні куточки, 
інформаційні стенді «Бібліотечний вісник» 
на яких розміщуються інформаційні бюлете
ні: «Календар знаменних та пам’ятних дат», 
«День Українського козацтва», «Події жовтня 
в Україні та світі визначають...», інформаційні 
листки «Літературні ювіляри жовтня».

Для старшокласників організовувались творчі 
зустрічі з відомими людьми рідного краю (пое
тами, письменниками, волонтерами, учасни
ками АТО тощо). На заходах були представле
ні книжкові виставки, експозиції про подви
ги воїнів АТО, героїв Небесної Сотні. Працює 
фото-вернісаж «Мій тато - в АТО».

Працівниками бібліотеки Київського ви
щого навчального закладу Київської обласної 
ради «Академія неперервної освіти» підготов
лена книжково-ілюстративна виставка «Київ
щина — з минулого в майбутнє».

Творчі доробки, традиційні та нові форми 
роботи шкільних бібліотекарів були презен
товані під час проведення «круглого столу»: 
«Формування національно-патріотичних по
чуттів засобами бібліотечної роботи». У про
цесі роботи обговорювались питання щодо на
ціонально-патріотичного виховання як пріо
ритетного напряму діяльності бібліотек в су
часних умовах. Бібліотекарі закладів зупини
лись на ключових питаннях щодо особливос
тей проведення заходів.

Заходи, які проводили шкільні бібліотека
рі протягом місяця, продемонстрували відпо
відальний, фаховий, творчий підхід до побо- 
ти, уміння налагодити співпрацю з педагогіч
ним колективом, батьками, і зацікавити учнів 
книгою.

Інформацію про проведені заходи розміще
но на сайтах навчальних закладів.


