
ТВОРЧИЙ ЗВІТ 

Всеукраїнський місячник – «Шкільна бібліотека та екологічна 

просвіта учнів». 

      Природа нам – як рідний дім,  

      Вона усім – як мати  

      Щоб лад завжди був в домі тім,  

      Про це нам треба дбати. 

 

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 2020 році  Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек проходить 

під гаслом ««Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів».    

 Шкільна бібліотека  як структурний підрозділ закладу загальної 

середньої освіти  і  важливий  складник  його  освітнього  простору  посідає  

важливе  місце  у системі  екологічного  виховання  учнів. Одна,  чи  не  

найсуттєвіша  причина  екологічної  кризи,  –  це  глибоке  падіння 

духовності  та  моралі,  низький  рівень  екологічної  освіти. Формування  в  

учнів  глибоких  переконань  у  необхідності природоохоронної  діяльності  

зумовлено  нагальною  потребою  української держави  в  екологічно  

грамотних  громадянах  із  високим  рівнем  екологічної культури. 

Тому з метою  формування  в  учнів   знань про навколишнє 

середовище та засоби  його  захисту,  екологічного  стилю  мислення,  уміння  

й  досвіду  розв’язання екологічних проблем, безпосередньої участі у 

природоохоронній   діяльності,  екологічної  свідомості та культури  -  були 

організовані відповідні заходи. 



 
 

 

Бібліотека, насамперед, приділяє велику увагу наочній  формі 

інформування, яка  базується на організації тематичних стендів, 

різноманітних книжкових виставках, тематичних та інформаційних полицях.  

 Протягом місяця у читальному залі діяли тематичні книжкові виставки: 

«Природа очима художника» «Віконце в природу», «Екологічною стежкою 

по рідному краю». З пропонованої  літератури учні змогли дізнатися про те, 

як саме закони екології працюють усередині живої природи, у взаєминах 

людини з природою; про те,що можна і потрібно, а що небезпечно робити в 

нашому суспільному великому домі, що зветься Землею.  

 

 

           

 

 



Віконце в екосвіт 

 Стартував Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека 

та екологічна просвіта учнів». Збереження навколишнього середовища в наш 

час рівноцінно збереженню життю на Землі. Саме тому формуванню 

екологічного світогляду треба приділяти значення  з самого дитинства. А  

задача бібліотеки – це надання екологічної інформації та виховання 

екологічної культури. Мандруючи шкільним підвір’ям, разом з бібліотекарем 

Майєю Потряшкіною та вихователем Юлією Орел, учні першого класу 

отримали свої перші знання про поняття -  екосистема. Вони зрозуміли, що 

екосистеми існують завдяки різноманіттю видів  і чим багатша видами 

природа, що нас оточує, тим вона краща. Велика й могутня матінка-природа 

дарує нам життєві радощі, тож маємо бути дбайливими господарями у її 

храмі. 

 



Анкетування.  

Планета Земля очима дітей. 

Люди страждають від хвороб, викликаних екологічними проблемами, 

ресурси планети обмежені, а побудувати новий дім нам немає де. Треба 

наводити лад в тому домі, в якому ми з вами живемо зараз. Проблеми 

виживання кожної живої істоти на Землі повинні турбувати кожного з нас. 

Адже всі ми — діти природи, її часточка. Бібліотекар  запропонувала учням 5 

класу замислилися над цим питанням,  та  відповісти на нього в анкеті «Що 

ти зробив і що міг би зробити корисного для захисту природи?». Учні, за 

участі учителя образотворчого мистецтва Ірини Семенюк, творчо підійшли 

до відповіді на це питання. 

 

 



        Йдемо в гості до природи  

Кожний день ми в той чи іншій формі спілкуємося з природою. А 

замислюємося лі ми, яка краса нас оточує? Цінуємо лі її? Своєрідну флешмоб 

– акцію «Я і природа», оскільки  флешмоб — захоплення для молоді, 

запропонувала бібліотекар  учням провести на шкільному подвір”ї.  

Запинитися на хвилинку  очаруватися красками осені, та замислитися над 

словами Маленького принца із казки Антуана де Сент-Екзюпері: «Те, чого 

люди шукають, можна знайти в одній – єдиній троянді, у ковтку води… І 

додав:  Але очі не бачать. Шукати треба серцем».  

 А після прогулянки завітати до бібліотеки і взяти в руки книгу… 

 

 

 

 

 

 



Знай, люби, бережи!  

Учням  було запропоновано взяти участь у  акції "Подякуй дереву" де вони  

давали обіцянку робити певні речі, задля збереження довкілля, тому що     краса 

природи існуватиме тільки тоді, якщо її зберігати, захищати, примножувати. 

Необхідно, щоб кожна людина пройнялась відповідальністю за долю 

природи   усвідомила, що кожен  несе персональну відповідальність за майбутнє 

нашої планети, нашої Землі. Треба не тільки просто любити природу, а й уміти 

захищати навколишній світ від забруднень та руйнувань. 

 

       

 

   

    



Планета в руках дітей 

В рамках місячника шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека та екологічна 

просвіта учнів» бібліотекар   презентувала учням 7 класу книгу «Зелений 

пакет для дітей», розробленою Регіональним екологічним центром. Цей 

пакет навчальних матеріалів направлений  на формування екологічно 

свідомої поведінки школярів, заохочує такі зміни у ставленні та поведінці 

молоді, які сприятимуть розбудові безпечнішого та  стабільнішого 

майбутнього зі збереженим природним середовищем. За результатами бесіди, 

учні творчо відповіли як вони зрозуміли вислів «У долі природи – наша 

доля». Вони,  разом з вчителем образотворчого мистецтва Іриною Семенюк, 

створили  плакати певної тематики, бо плакат - самий масовий вид 

графічного мистецтва, що виконує завдання наочної агітації та служить 

засобом інформації, на яку всі звертають увагу. 

 



Екологічний паркан. 

Наша планета-колиска життя! Ми – частинка природи, і без неї не можемо 

існувати! Під такими гаслами було створено   імпровізований паркан, на 

якому відвідувачі бібліотеки  розміщували короткі інформаційні 

повідомлення, вислови, малюнки та книги певної тематики.   

 

 

 



Я зірвав квітку – І вона загинула. Я спіймав метелика – І він 

помер у мене на долоні. І тоді я зрозумів, що торкатися краси 

можна тільки серцем.  

                                                                        П.Ситниченко 

 

Бібліотекар нашого закладу –  Потряшкіна М.В. висловлює щиру 

подяку всім хто взяв участь у творчому місячнику шкільних бібліотек –

«Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів». Всі побачили, які 

наші діти, дружні, творчі, натхненні та розумні. 

 

 

Директор                                                                                Г.В.Михайленко 

 

Потряшкіна М.В. 

7002628 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


