
    ТВОРЧИЙ ЗВІТ 

Всеукраїнський місячник –«Бібліотека Нової української школи – 

простір для освітніх можливостей учнів». 

 

 Прищепіть людині смак до читання 

Та дайте можливість читати, 

І ви неминуче зробите її щасливою… 

   Дж.Хершел 

 

 

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 2019 році  Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек проходить 

під гаслом « Бібліотека Нової української школи – простір для освітніх 

можливостей кожного учня».  

З метою сприяння  зростанню престижності читання як культурної 

цінності, застосуванню сучасних підходів з прищеплення навичок читання, 

залученню нових користувачів до бібліотеки, використанню потужного 

виховного потенціалу української літератури та перетворення бібліотеки з 

центру бібліотечних ресурсів і доступу до інформації у центр досліджень та 

відкриття, шкільною бібліотекою  були організовані відповідні заходи. 

  

 

 



Читаюча школа 

Бібліотекарем Потряшкіною М.В.  була проведена флешмоб – акція 

«Читаюча школа», як захід «нон-стоп» - той, що іде без зупинки, протягом 

дня на перервах між уроками.  Мобери з відкритими книгами в руках 

стояли п’ять хвилин: в бібліотеці, в коридорі на  кожному поверсі і навіть під 

час прогулянки. Потім швидко розходились у різні сторони. Для посилення 

ефекту від проведення акції, до участі у заході були залучені  і освітяни 

нашого закладу. Головна ідея флешмобу — несподіваність та шок  -   

допомогла нам досягнути мети  - привернути увагу до книги та читання. 

 

 

 

 

 

 



Я читач шкільної бібліотеки 

«Діти повинні мати книжки, і мають бути люди… які справді піклуються про 

те, які книжки потрапляють дітям до рук».А.Ліндгрен. 

Сьогодні наша бібліотека впродовж дня проводить фотокрос "Я читач 

шкільної бібліотеки".  У якості  фотокореспондента виступає бібліотекар 

Потряшкіна М.В. Діти із задоволенням демонструють свої улюблені книжки 

та висловлюють своє враження від прочитаного. І на згадку – світлина. 

Учасників акції не бракує: є групові світлини і одноосібні, від зовсім 

маленьких читачів до дорослих та поважних.  

 

 

 

 



Ранкова зустріч у колі друзів 

відбулася в дошкільній групі (вихователь Романюк О. В., бібліотекар Онопко 

Л.В.). Основними компонентами цієї  зустрічі були вітання, групове заняття, 

обмін інформацією. Діти відповідали на запитання вікторини за допомогою 

шести LEGO-цеглинок, сюжетних рухових вправ, які  розширили та 

узагальнили знання дітей про пори року, навчили їх цінувати дари природи, 

розвили пам*ять,  мислення та увагу. 

  

  

 

 

 

 

 



На гостині в казки 

Літературну вікторину «На гостині в казки» провели бібліотекар Онопко 

Л.В. та вихователь Штангей В.М. з учнями 5 класу. Добра, мудра, чарівна 

казка завжди була в пошані. Казка запросила нас на гостину, щоб дізнатися, 

чи добре ми пам*ятаємо її. Були проведені конкурси, які чергувалися з 

музичними паузами. Діти навчились у казок сіяти доброту і мудрість, 

навчились, як потрібно жити. 

 

  

 

 

 



Зоряні шляхи 

Інтелектуальну вікторину- подорож «Зоряні шляхи» здійснили учні 6 класу з 

бібліотекарем Онопко Л.В. та вихователем Городецькою О.В. Своїми 

відповідями  вони  поглибили знання з української мови та літературного 

читання, виховали  любов до рідної  мови, математики, бажання більше 

читати, знати про навколишній світ. 

  

 

 

 

 

 

 



Казковий клуб 

Казковий клуб  веселих та кмітливих зібрав учнів 1 класу з бібліотекарем 

Онопко Л.В. та вчителем Букій О.А. На цьому заході  відбулося знайомство з 

книгою, авторами, казками. Діти активно відповідали на запитання 

вікторини, гри за допомогою шести LEGO-цеглинок, сюжетних рухових 

вправ.  Учні розширили свій кругозір, розвили логічне мислення та увагу. 

  
 

  
 

 
 

 

 

 



Зустріч з казкою 

 пройшла в 2 класі (бібліотекар Онопко Л.В. та вчитель Голощапова В.В.) На 

заході були узагальнені й систематизовані знання учнів з розділу 

«Літературні й народні казки», удосконалені якості читання дітей, мислення, 

оперативної пам*яті. За допомогою шести цеглинок учні змогли передати 

свій настрій, природні явища. Заняття чергувалися з фізичними паузами. 

Зустріч закінчилась малюнками смайликів, які виражали настрій від 

проведеного заходу. 

  

  

 

 

 

 



Вільна книжка  - у вільне читання 

Учні нашої школи люблять читати і мають хороші домашні бібліотеки, але 

все одно всі книги  придбати не можна. Ось і виникла ідея долучитися до  

руху буккросингу. Цей проект спрямований  на сприяння  розвитку 

інформаційних потреб і запитів користувачів, розширення кола їх 

пізнавальних інтересів, забезпечення дозвілля читачів та залученню нових 

користувачів  у бібліотеку. Бібліотекар Потряшкіна М.В. зробила 

презентацію «Буккросинг – Вільна книжка  - у вільне читання». Взяв книжку, 

постав замість неї іншу, свою. Біля цієї полиці  із задоволенням   

обмінюються  книжками і думками, як діти, так співробітники закладу. 

 
 

 

 

 



Бібліотекар часу 

 Важливу тему « Шкільна бібліотека у Новій українській школі» бібліотекар 

Потряшкіна М.В.  обговорила з учнями  4 класу. За допомогою асоціацій та 

оформлення букета з осінніх листів діти написали риси, притаманні 

сучасному бібліотекарю, розповіли, якою вони бачать сучасну бібліотеку та 

запропонували заходи, завдяки  яким вони змогли би  розкрити  та 

приумножити свої таланти та здібності. 

 

 

 

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 «Бібліотека Нової української школи – простір для 

освітніх можливостей кожного учня». Всі побачили, які наші діти, 

дружні, творчі, натхненні та розумні. 

 

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


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. 
 

 


