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ТВОРЧИЙ ЗВІТ 

Всеукраїнський місячник –«Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку 

дитини». 

 

    Без пристрасті до книжки 

    Людині недоступна культура сучасного світу 

    Інтелектуальне та емоційне вдосконалення. 

             В.О.Сухомлинський 

Міністерство освіти і науки України, підтримуючи ініціативу Міжнародної 

асоціації шкільних бібліотек (IASL) щорічно з 01 по 31 жовтня в рамках 

Міжнародного місячника шкільних бібліотек проводить Всеукраїнський місячних 

шкільних бібліотек (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 р № 931).  

У 2018 році  Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек проходить під гаслом 

«Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» (до 100-річчя від дня 

народження В.О. Сухомлинського).     

 

Духовне відродження українського народу неможливо уявити без книги.   

Видатний український педагог, В.О. Сухомлинський, говорив про те, що іноді 

розумна, добра книга змінює життя людини, залишається вірним другом назавжди, що 

залучати людину до книги потрібно з раннього дитинства  і намагатися підтримувати 
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інтерес до читання на все життя. Читання пронизує усі сфери життєдіяльності людини 

та є основою освітньої, пізнавальної, інформаційної, професійної сфери її діяльності.  

Томуз метою сприяння  зростанню престижності читання як культурної цінності, 

використанню потужного виховного потенціалу української літератури, застосуванню 

сучасних підходів з прищеплення навичок читання, залученню нових користувачів до 

бібліотеки, шкільною бібліотекою НВК  №13, були організовані відповідні заходи. 

 

 

Інформуваннядо 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського.  

 Бібліотека, насамперед,приділяє велику увагу наочній  формі інформування, яка  

базується на організації тематичних стендів, різноманітних книжкових виставках, 

тематичних та інформаційних полицях. Вперше, для створення тематичної полиці, 

були залучені учні. 

 

 

  

 



 Спішитворити добро. Добро і милосердя 

 «Людина починається з добра» під таким гаслом, в актовій залі, пройшов 

святковий захід присвячений 100 р.в.д.н. відомого педагога Василя Сухомлинського. 

Відучі заходу -  бібліотекар Потряшкіна М.В., вихователь Пластун Т.В. та учасники - 

учні 8-го класу,запросили до обговорення цієї  важливої теми  всіх гостей свята учнів 

5-11 класів.Під час спільного обговорення  дійшли висновку, що справжня краса 

людини  - у сердечному ставленні до тих хто поруч, у шані до людської праці, до 

батька з матір’ю, до літньої людини, до всіх людей довкола та, зрештою, до самого 

себе. Діти розширили світогляд щодо уміння протистояти злу. 

 

 



 

 

 

 Його вічний слід на землі 

 У 9 класі пройшла бесіда « Ми завжди  повинні нести іншим світло добра і 

любові» присвячена 100-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського. Учні разом з 

бібліотекарем Онопко Л.В. читали твори «Наїлися, встали і пішли», «Добре слово», а 

потім робили аналіз прочитаного. Пронизані любов*юдо всього живого твори Майстра 

вчать у кожній ситуації прислухатися не до своїх примх і амбіцій, а до голосу 

людського серця. 



 

 

 Я прочитаю тобі казку 

 Продовжується знайомство учнів нашої школи з творчістю В. Сухомлинського - 

самобутнього педагога, з власним оригінальним творчим почерком.  Оповідання та 

казки В. Сухомлинського надзвичайно близькі та зрозумілі дітям, вони апелюють до 

власного досвіду молодших школярів, спонукають замислитись над важливими 

цінностями. В невимушеній, творчій  обстановці, учні 1-го класу, послухали казки, які 

їм прочитала бібліотекар Потряшкіна М.В. Вихователь Петегірич Л.П. запропонувала 

малюкам спробувати самим представити  звичні для них життєві ситуації. Учні з 

захопленням провели цю годину спілкування з книжкою та друг із другом. 

 



 
 

 
  

 

 

Великий педагог- великий Добротворець 

У 1 класі ( бібліотекар Онопко Л.В., вчитель Голощапова В.В.) проведено урок 

добросердя «Вчися робити добро, дитино!» до 100 –річчя від дня народження 

В.О.Сухомлинського. Учні прослухали твори «Лисиччук-першокласник» та «Дівчинка 

і синичка». На матеріалі діти навчилися викликати осудливеставлення до проявів 

байдужості, виявляти співчуття та співпереживання до проблем інших під час гри.«Від 

книжки до творчості» -  діти намалювалигероїв прочитаних творів. 



 

 

 

 

  

 



Я-творча дитина 

У 2 класі (бібліотекар Онопко Л.В.,вчитель Губар О.Г.) проведено урок до 100-

річчя від дня народження В.О.Сухомлинського. Учні прочитали твори «Роби не те, що 

хочеться, а те, що треба», «Дідусь і смерть», «Кущ бузку біля ставка», «Яблунька і 

літо», «Бабусині валянки», «Зрада», «Це,синку, моє поле…». На їх матеріалі діти 

навчилися визначати якості людини, працювати в групах вікторинами,грою. У творчій 

лабораторії школярі намалювали епізоди, які захопили їх у прочитаних творах. 

 

 

 

 



Бібліотека – територія творчості 

В.О.Сухомлинський приділяв велику увагу творчому розвитку дитини. Саме 

творчості - «Творча особистість – майбутнє нації», присвятили свій  дозвілевий час 

учні 3-го класу разом з бібліотекарем Потряшкіною М.В. та вихователем Орел Ю.В.  

Вперше, учням запропоновано було самим  визначитись чим вони хотіли би зайнятись 

на цій годині спілкування. Час промайнув в командній  та емоційній співпраці, де 

кожна команда мала можливість презентувати  свою роботу. Заохочувальні призи – 

книги. 

 

 

  



 

   

 Криниця людської мудрості В.О. Сухомлинського 

 За переконанням В. Сухомлинського: «Піклування про людське здоров’я, тим 

більше про здоров’я дитини, - це насамперед піклування про гармонійну повноту всіх 

фізичних і духовних сил. Вінцем цієї гармонії є радість творчості».  В читальному залі, 

бібліотекар Потряшкіна М.В.  організувала валеоспрямований захід,  який пройшов за 

участюзаступника директора з медичної роботи Рубан В.Т. Учням 6-го класу, Рубан 

В.Т., розповіла про створення здоров’язбережувального освітнього середовища у 

нашій школі -     «Школі культури  здоров’я». Наприкінці заходу дітям було 

запропоновано поміркувати, яку би вони створили школу, та як би її назвали. 

  

  



 

 Шедеври маленьких умільців 

В гості до бібліотеки завітали вихованці дитячого садку. Бібліотекар Онопко Л.В.  

та вихователь Романюк О.В. провели урок присвячений 100-річчю від дня народження 

В.О.Сухомлинського. Діти прослухали твори «Метелик і вогонь», «Як синичка будить 

мене вранці»,»Чому опадає листя з дерев». На матеріалі діти зустрілися з олюдненими 

тваринами,рослинами і навіть природними явищами. Побачили де добро, а де зло, 

пограли у різні повчальні ігри. Завершився урок творчими малюнками героїв 

прочитаних творів. 

 

 



 

 

 

Творчість В.О.Сухомлинського - дітям 

 У 4 класі (бібліотекар Онопко Л.В., вчитель Папуга Л.А.) провели 

урок,присвячений 100-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського. Учні 

прочитали твори «Кінь утік», «Правда буває гірша за неправду», «Ті самі слова», «Що 

посієш, те й пожнеш», «Як Сергійко навчився жаліти», «Іменинний обід», «Легенда 

про золоте зернятко істини»,»Який слід повинна залишати людина на землі?», 

«Соловей і жук», «Розділена радість», «Образливе слово». Учні проаналізували  та 

оцінили вчинки героїв творів. Вчилися розв’язувати конфліктні ситуації. Твори 

В.О. Сухомлинського, наповнені добром,проникали у саме серце дітей.Усе це 

розмаїття образів допомагає  дитині відчути все,що є у світі, все,що відбувається 

навкруги. Поняття «добро» і «зло» вчили розкривати у повчальних конкурсах, іграх. 

 



   

 

 Добро творить не полишай… 

 У 5 класі (бібліотекар Онопко Л.В. та вчитель Семенюк І.М.) провели урок 

добросердя до ювілею від дня народження В.О.Сухомлинського.Учні читали твори 

«Оце задача!», «Протоптали стежку», «Хлопчик ісиничка», «Дівчина і ромашка». На 

цих творах діти навчилися орієнтуватися в моральних якостях людини, викликати 

осудливе ставлення до проявів байдужості, душевної черствості, формувати уявлення 

про загальнолюдські цінності, зокрема про людяність як необхідну кожному чесноту, 

виховувати доброзичливі стосунки між дітьми класу, прагнення допомагати один 

одному,виявляти співчуття та співпереживання до проблем інших. В творчій роботі 

діти зробили дерева «Добро» та «Зло» з намальованих листочків з відповідними 

написами. 

 



 

 

 Дні бібліотворчості : «Читаємо,  малюємо, граємо» -  початкова школа. 

 Протягом всього навчального  року  двері шкільної бібліотеки відчинені для 

наших читачів. Шкільні бібліотекарі створюють комфортні умови для повноцінного 

інтелектуального спілкування дітей і підлітків, сприяють поповненню їхнього 

інформаційного багажу, надають творчий простір для проведення дозвілля. 

 

 



 

    

 

   Школа стає справжнім осередком культури лише тоді, 

   коли в нійпанують 4 культи:   

   культ Батьківщини,  

   культ людини, 

   культ книги, 

   культ рідного слова. 

        В.О.Сухомлинський 

 

 На сайті закладу http://www.schoolin13.com.ua/ сторінка «Бібліотека» -  

рубрика   «Творчість наших читачів» відкрита з 2014 року. Запрошуємо всіх 

познайомитися  з нашими творчими - вихованцями  і працівниками закладу. 

 Бібліотекарі нашого закладу –  Потряшкіна М.В. та Онопко Л.В. 

висловлюють щиру подяку всім хто взяв участь у творчому місячнику шкільних 

бібліотек, присвяченому ювілею В.О. Сухомлинського. Всі побачили, які наші діти, 

дружні, творчі, натхненні та розумні. 

 

Директор                                                                               Г.В.Михайленко 

Потряшкіна М.В. 

7002628 

У вас був поганий день? Нічого страшного. У книг є для вас дещо. 
Візьміть з собою з книжних сторінок трохи щастя, любові, удачі, доброти, 
розуміння, ніжності, мрії, дружби. 

http://www.schoolin13.com.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


