
Інформація 
про  участь бібліотеки Нетішинського НВК 

у Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек 
станом на 01.11.2015 року 

 
Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти та виховання, 

зорієнтованих на входження у світовий освітній простір. Цей процес 

супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально -
виховного процесу. Відбувається зміна освітньої та виховної парадигми: 

пропонується новий зміст та підходи, нові стосунки, новий педагогічний 
менталітет. 

Зростає роль бібліотек освітніх закладів та розширюються їх функції. З 
навчально-допоміжних підрозділів бібліотеки перетворюються на інформаційні 

центри, що визначають інформаційно-бібліографічне забезпечення навчально-
виховного процесу, сприяють формуванню інформаційної культури. 

 Сьогодення диктує школі  нову модель бібліотеки, вимагає наповнення її 
новим змістом, що відповідав би запитам педагогічного процесу і розвитку нових 

інформаційних технологій. 
То ж не дивно, що уже вдруге в Україні проводиться місячник шкільних 

бібліотек в рамках Міжнародного місячника.  

Організовуючи роботу по проведенню Місячника  під гаслом  «Виховуємо 
громадянина – патріота України», працівники книгозбірні перший тиждень 

присвятили інформаційній  роботі: 
- подали інформацію на бібліотечну сторінку шкільного web-сайту; 

- оформили інформаційний стенд «Літературні обрії» з програмою 
місячника; 

- задіяли до участі в Місячнику класоводів та  учнівський парламент.   
 

  



Крім того, на стенді «Літературні обрії» було подано вірші учениці 7-А класу 
Ковалінської Анастасії « З Україною в серці». 

Найбільш дієвою  формою наочної роботи є виставкова діяльність, метою якої 
є: привернення уваги користувача до джерел інформації, зацікавлення та 

задоволення інтересів та інформаційних потреб, всебічне розкриття бібліотечного 
фонду тощо. Біля  виставки-ребус “Що? Де? Коли?”, виставок-полемік “Пам’ять 
століть”, “Твоя життєва позиція”, виставок-персоналій із циклу “Літературні 

ювіляри”, тематичних виставок “Україна понад усе”, “Лицарі нескореного 
покоління”, “Дитина з книжкою в руці”, виставок нових надходжень: “Свіжа 

книжкова хвиля”, „Увага! Нові книги”, „Радимо прочитати. Новинка” створюється  
особливий емоційний мікроклімат, який стимулює інтерес дітей, їх інтелектуальні 

почуття, подив, зацікавленість, задоволення від пізнавальної діяльності.  
 

  

 

 

       

 

         Під час  організації дискусійного тижня в книгозбірні НВК крім екскурсій  учнів 

2-х класів “Перші кроки в світ бібліотеки” було організовану віртуальну подорож 
“Літературні герої в бронзі” для учнів 5-6 класів та відео вікторину “Впізнай 

літературного героя” для 8-9 класів. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особливої уваги в контексті національно-патріотичного виховання потребує 
реальне визнання прав дітей та молоді, що є основною передумовою побудови 

правової демократичної держави, а отже – громадянського суспільства. 
Акцентуючи увагу на цих питання, бібліотекою під час Місячника з учнями 10-х 

класів було проведено мультимедійну презентацію  “Ти маєш право” під час якої  
учасники заходу дискутували про верховенство права, права та обов’язки кожного 

громадянина, толерантне ставлення один до одного, тощо… Під час заходу учням 
було презентовано одноіменну тематичну виставку  літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Під час Місячника було  відновлено щорічну благодійні акції “Родина 
шкільній бібліотеці” та “Грані добра”, під час яких діти дарували книги та 

займалися волонтерською діяльністю для потреб АТО. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.бібліотекою НВК                                                      Г.А.Булгакова 


