
План проведення заходів 

 Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 

під гаслом «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» 

(до 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського) 

 

№ з\п Зміст роботи 
Вид роботи, 

форма проведення 
Термін 

1. Всеукраїнський місячник шкільних 

бібліотек під гаслом «Шкільна бібліотека – 

центр творчого розвитку дитини»  

Оголошення місячника 1.10 

2. «Чисті роси мови дорогої» Конкурс читців 2.10 

3. «Поезія – це завжди неповторність…» Книжкова виставка – 

презентація творів 

українських поетів 

2.10 

4. До 100-річчя від дня народження В.О. 

Сухомлинського: 

- «В.О. Сухомлинський:  Великий 

педагог, великий Добротворець» 

- «Педагогічна спадщина В.О. 

Сухомлинського в контексті 

сьогодення» 

- «Серце віддаю дітям…» 

 

 

Тематична книжкова 

виставка 

Педагогічні читання 

 

 

Інформаційна вітрина 

 

 

2.10 

 

17.10 

 

16.10 

5. До Дня працівників освіти: 

- «Виховання. Навчання. Освіта.» 

 

- «Вітаємо зі святом» 

 

- Урочистість 

 

Тематична книжкова 

виставка 

Книжкова інсталяція у 

бібліотеці  

Концерт  

 

3.10 

 

3.10 

 

5.10 

6. «Книжки, що здатні змінити світогляд» Виставка-парад 

книжок для юнацтва 

4.10 

7. «Осінній карнавал яскравих барв» Фотоконкурс 9-25.10 

8. Цикл бесід «Інформаційні хвилинки в 

бібліотеці»: 

 «Посміхнись у день посмішки» 

 «Всесвітній день миття рук» 

 «Макарони – смакота!» 

Експрес-бесіди  

 

5.10 

15.10 

25.10 

9. До Дня захисника України: 

- «Патріоти України на захисті 

держави» 

- «Козацька слава України» 

- Участь в обласних заходах до Дня 

захисника України 

 

Інформаційно-

ілюстративна виставка 

Конкурс плакатів 

Заходи  

 

11.10 

 

12.10 

 

14.10 

10. День бібліографії у бібліотеці : 

“Сторінки славетної історії українського 

козацтва”  

«Запорозька Січ – скарбниця військового 

мистецтва українського козацтва» 

 

Бібліографічний огляд 

літератури 

Тематична книжкова 

виставка 

12.10 

11. У циклі «Літературна вітальня запрошує»: 

«Книга змін» (до 50-річчя від дня 

народження А.Ю. Цаплієнка (1968), 

українського тележурналіста, письменника 

 

Інформаційна вітрина 

Презентація книги 

12.10 



№ з\п Зміст роботи 
Вид роботи, 

форма проведення 
Термін 

12. «Полководці Другої світової» (лекторій 

«Офіцерський корпус ЗС України») 

Тематична полиця 16.10 

13. «Падіння моралі. Наслідки»» (лекторій 

«Твоє життя – твій вибір») 

Тематична розкладка 16.10 

14. Міський етап конкурсу читців Конкурс  18.10 

15. Правовий бюлетень «Я і закон» Огляд-конкурс   19.10 

16. Осіння спартакіада ліцею Змагання 19.10 

17. «Виявлення читацьких інтересів» Анкетування  22-26.10 

18. «З Міжнародним днем шкільних 

бібліотек!» 

Презентація бібліотеки 

ліцею 

22.10 

19. Підведення підсумків благодійної акції 

«Подаруй бібліотеці книгу - 2018».  

Оголошення Акції-2019. 

Оголошення благодійної 

акції 

25.10 

20. До дня визволення України від 

фашистських загарбників (1944): 

- “Пам’ять – загиблим, шана – 

живим!”  

- «Україна у другій світовій війні» 

 

 

Ілюстративно-

документальна виставка 

Виставкова вітрина 

26.10 

21. «Радимо прочитати: сторінками 

методичної літератури» 

Інформаційний бюлетень 30.10 

22. Оформлення передплати на періодичні 

видання 

Передплата  2-5.10 

23. «Електронний каталог бібліотеки ліцею» Презентація програми 29.10 

24. Упровадження УДК у практику роботи 

бібліотеки, ведення каталогів, картотеки 

підручників 

Занесення даних в 

електронний каталог 

Протягом 

місяця 

25. Супровід освітнього процесу, 

інформаційне обслуговування на 

абонементі, в читальній залі; видача 

документів користувачам бібліотеки 

Добірка літератури,  

виконання 

бібліографічних довідок 

 Протягом 

місяця 

26. Підведення підсумків проведення  

Всеукраїнського місячника шкільних 

бібліотек 

Аналіз, інформація 31.10 

 


