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КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

Про підсумки проведення 
Всеукраїнського місячника 
шкільних бібліотек

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 
№931 та наказу Комунального навчального закладу «Черкаський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 
ради» від 15.08.2018 №85/01-06 «Про проведення Всеукраїнського місячника 
шкільних бібліотек», використовуючи методичні рекомендації Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та Державної науково- 
педагогічної бібліотеки України ім. В.О.Сухомлинського з метою розкриття 
потенційних можливостей шкільної бібліотеки, сприяння реалізації основних 
пріоритетів Нової української школи, популяризації книгочитання з 1 по 31 
жовтня 2018 року в Черкаській області пройшов п'ятий місячник шкільних 
бібліотек.

Шкільні бібліотеки області активно долучилися до втілення в життя 
рекомендацій щодо проведення місячника, запропонованих Міністерством 
освіти і науки України, Державною науковою установою «Інститутом 
модернізації змісту освіти» та Державною науково-педагогічною бібліотекою 
України імені В.О.Сухомлинського.

У 2018 році Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек проходив під 
гаслом «Шкільна бібліотека -  центр творчого розвитку дитини» (до 100-річчя 
від дня народження В. О. Сухомлинського) і саме ця тема була головною в усіх 
заходах шкільних бібліотек Черкащини.

Робота розпочалася зі складання планів проведення місячника для 
належної організації бібліотечних заходів та доведення їх до учнівського і 
педагогічного колективів через оголошення початку Місячника. До його 
проведення долучилися бібліотекарі, учителі-філологи, класні керівники, 
педагоги-огранізатори, заступники директорів з виховної роботи закладів 
загальної середньої освіти області, використовуючи традиційні та інноваційні
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форми масової роботи для підготовки заходів. У багатьох навчальних закладах 
відбулися бесіди: «Як виховати творчого читача?», «Криниця людської 
мудрості В.О.Сухомлинського»; організовані конкурси дитячих малюнків за 
творами В.О.Сухомлинського, книжкові виставки «Василь Сухомлинський -  
дітям», «Великий педагог, великий Добротворець», «Педагогічна спадщина 
В.О. Сухомлинського у контексті НУШ» виставки творчих робіт «Мозаїка 
творчих ідей», «Я -  творча дитина», флешмоби та багато іншого.

Аналізуючи 'звіти про проведення місячника, слід відзначити, що у 
закладах області була організована ефективна робота, яка сприяла реалізації 
основних пріоритетів Нової української школи, зокрема, розвитку творчих 
обдарувань особистості, надання їй можливості проявляти свої нахили і 
здібності.

З метою посилення ролі шкільних бібліотек у вихованні культури читання 
учнів протягом місячника шкільні бібліотечні фонди поповнилися документами 
з різних галузей знань, створено рекомендаційні списки", Інтернет навігатори 
для швидкого пошуку сайтів з інформацією щодо формування гармонійно 
розвиненої дитини, організовано традиційні та віртуальні тематичні книжкові 
виставки «Учитель любові і добра», «Книги для .розвитку творчості і креативу», 
«Його вічний слід на землі», «Світ вступає у вік людини» (до 100-річчя від дня 
народження В.Сухомлинського)»; маленька галерея «Улюблені жіночі образи в 
літературі», «Мистецтво навколо нас», «Літературний фрегат. Острів 
книжкових скарбів», книжкова виставка-опитування «Читацьке журі», «Василь 
Сухомлинський дітям», «Від книги до творчості», «Книга -  сад мудрості», 
«Про книги і бібліотеку», «Мудре слово книги», здійснено інформаційний 
супровід та проведено масові заходи.

Крім традиційних заходів шкільні бібліотекарі застосовували нові цікаві 
форми роботи. Це і флеш-моби «Читаємо Василя Сухомлинського»; брейн-ринг 
«Літературна Україна»; квест-гра «Козацькому роду нема переводу»; ярмарок 
музичного частування «Симфонія смаку»; зустріч у бібліотеці «Людина 
починається з добра. За творами В.О. Сухомлинського»; екскурсія бібліотекою 
«Планета Читалія»; зустріч в бібліотеці «Світ мого хобі: книга, кіно, музика»; 
конференція для педагогів Шполянщини «Реалізація педагогічних ідей В. О. 
Сухомлинського щодо творчого самовираження дитини»; інтелектуальна гра 
«Книжкові хакери»; флешбук «Її величність книга»; в опорному закладі 
загальної середньої освіти «Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ст. 
№5» для учнів старших класів відбулась «печа-куча» говори, зачаровуй, 
переконуй «Школа п ’ята на таланти багата». Творчі, енергійні, креативні учні 
школи у форматі «печа-куча» презентували свої таланти. Також в даній школі 
пройшла віртуальна пошукова експедиція «Звільни книгу з тенет Інтернету», де 
учні від поставленого їм завдання в Інтернеті відшукати, прочитати і 
презентувати книгу сучасного українського письменника. А головне -  
зацікавити нею своїх ровесників. Рекламні ролики вийшли цікавими, 
оригінальними і захоплюючими.
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У місті Сміла кращими були: гра «Бібліотечний лабіринт»; книжковий 
вернісаж: «Життя дається на добрі справи» та літературна подорож «Казковий 
світ Василя Сухомлинського» .

У Кам'янському районі за ініціативи шкільних бібліотекарів розгорнуті 
виставки дитячих ілюстрацій до творів В.О.Сухомлинського «Казка на кінчику 
пензля», виставка аплікацій та виробів з природного матеріалу, проведено 
майстер-клас з оригамі. На базі бібліотеки Грушківської загальноосвітньої 
школи проведено конкурс авторської казки для учнів 5-6 класів «Юний казкар»; 
оформлено літературно-художній альбом «Мої перші рядки».

Бесіди та бібліотечні уроки, присвяченні життю та творчості видатного 
педагога і письменника В.О. Сухомлинського проводились у всіх навчальних 
закладах області..

Цікаво пройшов Тиждень родинного читаний у Грушківській та 
Телепинській загальноосвітніх школах Кам'янського району, загальноосвітній 
школі №6 м. Золотоноші, діти читали батькам казки В.О.“Сухомлинського.

Практичний психолог Телепинської загальноосвітньої школи провела 
розвиваючий тренінг «На шляху до творчості» для учнів 10 класу. Також у 
закладі створено релаксаційну зону «Територія, творчості», тематичну поличку 
«Креативні ідеї для творчості», родинний вернісаж сім’ї Кужиль Н.І. «Наші 
ручки роблять модні штучки». Матеріали про проведення п’ятого 
Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у школі розміщені на блозі 
бібліотеки https://tetianaskoda.blogspot.com.

Одним із новітніх методів залучення дітей до читання є створення 
буктрейлерів. Бібліотекар Журжинецької філії КОЗ «Лисянський НВК ЗОНІ I- 
ІІІст.№1-гімназія-ДНЗ Пасіченко Н.В. створила буктрейлери «Сторінками 
життя В.О.Сухомлинського» та «Сторінками творів В.О.Сухомлинського» 
(ЬйрзЬ/гЬиггЬепескіупук.іп.иа/зсЬооІ-ІіЬгагу) які використала під час проведення 
заходів.

У всіх районах та містах області відбулися зустрічі з видатними 
особистостями -  нашими сучасниками та земляками. Зокрема бібліотекар 
комунального освітнього закладу «Бужанський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» 
Лисянського р-ну Бабенко Л.І. в рамках місячника та районного семінару- 
практикуму шкільних бібліотекарів організувала зустріч з поетесою, 
громадським діячем, родом з Лисянщини, Вірою Носенко, яка проживає зараз у 
м. Каневі, та Заслуженим працівником культури, викладачем Канівського 
коледжу культури і мистецтв Олександрою Прошак. Творчий захід «Слова в 
вірші -  і рай душі» сприяв розширенню кругозору учнів, гуманістичному 
світогляду, художньому смаку.

Вцілому, слід відмітити, що у всіх закладах області були проведені 
змістовні тематичні бібліотечні та виховні заходи, під час яких бібліотекарі 
продемонстрували професійні вміння та навички організації роботи з дітьми, а 
також збагатили знання учнів у напрямку розвитку творчих здібностей через 
гармонійне поєднання інтерактивних технік та інноваційних освітніх 
технологій навчання.

https://tetianaskoda.blogspot.com
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Шкільні бібліотеки поповнилися новою літературою завдяки проведенню 
акцій «Подаруй бібліотеці книжку», «Подаруй сучасну книгу шкільній 
бібліотеці з власним автографом», благодійних ярмарок, конкурсів.

У загальноосвітніх закладах області підведено підсумки місячника та 
відзначено кращих читачів бібліотеки, які долучилися до організації та 
проведення місячника. Заходи, проведені під час місячника шкільних бібліотек, 
сприяли активізації творчої діяльності дітей, їх духовному, національно- 
патріотичному та емоційному збагаченню.

Робота, проведена шкільними бібліотеками в рамках Всеукраїнського 
місячника шкільних бібліотек, була висвітлена на сторінках районних газет, на 
сайтах районних та міських відділів освіти та сайтах навчальних закладів.

Нажаль, у деяких загальноосвітніх закладах відсутня система роботи 
щодо розміщення інформації про проведені заходила сайтах шкіл та сторінках 
шкільних бібліотек в Інтернеті.

За результатами проведеної та представленої роботи, поданим матеріалам 
і враховуючи викладене вище,

НАКАЗУЮ:

1. Відзначити за активну участь у проведені Всеукраїнського місячника 
шкільних бібліотек:
Зуб Ліну Дмитрівну, завідувача бібліотеки Золотоніської загальноосвітньої 
санаторної школа-інтернату І-ІП ступенів Черкаської обласної ради;
Кожухар Наталію Володимирівну, завідувача бібліотеки Золотоніської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради 
Черкаської області;
Новик Людмилу Віталіївну, методиста з бібліотечних фондів міського 
методичного кабінету відділу освіти Золотоніської міської ради Черкаської 
області;
Борей Ольгу Миколаївну, завідувача бібліотеки Канівської загальноосвітньої 
санаторної школа-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради;
Васільєву Наталію Вікторівну, завідувача бібліотеки Канівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Т.Г. Шевченка Канівської 
міської ради Черкаської області;
Міненко Тетяну Петрівну, завідувача бібліотеки Канівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області;
Осауленко Валентину Миколаївну, методиста з бібліотечних фондів міського 
методичного кабінету відділу освіти Канівської міської ради Черкаської 
області;
Плотнікову Олену Володимирівну, завідувача бібліотеки навчально -  
виховного комплексу “Ліцей -  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів “Лідер” 
Смілянської міської ради Черкаської області;
Олійник Галину Миколаївну, методиста з бібліотечних фондів методичного 
кабінету управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради 
Черкаської області;
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Несварливу Ольгу Вікторівну, бібліотекаря Уманського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7-колегіум» Уманської 
міської ради Черкаської області;
Флюдренко Олену Анатоліївну, методиста з бібліотечних фондів 
методичного кабінету відділу освіти Уманської міської ради Черкаської 
області;
Куроченко Оксану Василівну, завідувача бібліотеки Черкаської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 33 імені Василя Симоненка Черкаської міської 
ради Черкаської області;
Маслову Людмилу Іванівну, завідувача бібліотеки Черкаської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської 
області;
Хижняк Тамару Василівну, заступника завідуючої * Черкаським міським 
методичним кабінетом управління освіти департаменту освіти та гуманітарної 
політики Черкаської міської ради;
Крикун Людмилу Володимирівну, завідвача бібліотеки Хлистунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городищенської районної ради 
Черкаської області;
Перепелицю Валентину Володимирівну, методиста з бібліотечних фондів 
методичного кабінету відділу освіти Драбівської районної державної 
адміністрації Черкаської області;
Чебан Тетяну Миколаївну, бібліотекаря Бойківщинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Драбівської районної ради Черкаської області;
Маргарян Валентину Василівну, бібліотекаря Ковалівського навчально- 
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» Драбівської районної ради Черкаської області;
Рогозу Любов Василівну, бібліотекаря Жашківського закладу загальної 
середньої освіти І -III ступенів № 5 Жашківської міської ради Черкаської 
області;
Кравчук Оксану Іванівну, бібліотекаря Жашківського закладу загальної 
середньої освіти І -III ступенів № 2 Жашківської міської ради Черкаської 
області;
Шевейко Тетяну Олексіївну, бібліотекаря Звенигородської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Звенигородської районної ради Черкаської області; 
Ярошенко Марину Вікторівну, бібліотекаря Звенигородської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів ім. Тараса Шевченка Звенигородської районної ради 
Черкаської області;
Снісаренко Олену Миколаївну, методиста з бібліотечних фондів методичного 
кабінету відділу освіти Звенигородської районної ради Черкаської області; 
Литвиненко Любов Яківну, методиста з бібліотечних фондів методичного 
кабінету відділу освіти Золотоніської районної державної адміністрації 
Черкаської області;
Темченко Валентину Миколаївну, бібліотекаря Дмитрівського навчально- 
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської області;
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Брижатюк Оксану Анатоліївну, бібліотекаря Мельниківського навчально- 
виховний комплексу “Дошкільний навчальний заклад -  загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Канівської районної ради Черкаської області;
Царенко Людмилу Федорівну, методиста з бібліотечних фондів методичного 
кабінету відділу освіти Канівської районної державної адміністрації Черкаської 
області;
Російчук Галину Володимирівну, бібліотекаря Вікнинського навчально- 
виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» Катеринопільської районної ради Черкаської області; 
Загороднюк Тетяну Сергіївну, бібліотекаря Комунального закладу 
«Катеринопільського навчально-виховного комплексу №2 «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Катеринопільської 
районної ради Черкаської області;
Старосту Любов Анатоліївну, методиста з бібліотечних фондів методичного 
кабінету відділу освіти Катеринопільської районної державної адміністрації 
Черкаської області;
Продай Аллу Василівну, завідувача бібліотеки Єрківської ЗОШ І-ІІІ ст. імені 
Героя України В.М.Чорновола;
Олексенко Наталію Равилівну, методиста з бібліотечних фондів методичного 
кабінету відділу освіти Кам'янської районної державної адміністрації 
Черкаської області;
Шкоду Тетяну Михайлівну, бібліотекаря Телепинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Кам'янської районної ради Черкаської області;
Олійник Наталію Василівну, бібліотекаря Корсунь-Шевченківській гімназії 
ступенів Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області;
Бабенко Лесю Ігорівну, бібліотекаря Бужанської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Лисянської районної ради Черкаської області;
Пасіченко Наталію Василівну, бібліотекар Журжинецької філії комунального 
опорного закладу Лисянський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1 - гімназія - дошкільний навчальний заклад" Лисянської 
районної ради Черкаської області;
Романенко Жанну Миколаївну, методиста з бібліотечних фондів методичного 
кабінету відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації Черкаської 
області;
Мартинову Анну Андріївну, методиста з бібліотечних фондів методичного 
кабінету відділу освіти Маньківської районної державної адміністрації 
Черкаської області;
Хоменко Наталію Яківну, завідувача бібліотеки Маньківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Маньківської районної ради 
Черкаської області;
Гуленко Юлію Іванівну, завідувача бібліотеки Маньківського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» 
Маньківської районної ради Черкаської області;
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Гуцал Тетяну Дмитрівну, методиста з бібліотечних фондів методичного 
кабінету відділу освіти Монастирищенської районної державної адміністрації 
Черкаської області;
Тхорик Ларису Валеріївну, завідувача бібліотеки Монастирищенської 
спеціалізованої ніколи І-ІІІ ступенів №5 Монастирищенської районної ради 
Черкаської області;
Фурлет Олену Василівну, завідувача бібліотеки Закладу спеціалізованої 
освіти спортивного профілю - школи-інтернату «Обдарованість» І -III ступенів 
Монастирищенської районної ради Черкаської області;
Грицаєнко Юрія Володимировича, бібліотекаря Сунківської 
загальноосвітньої ніколи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської 
області;
Журавель Зою Іванівну, методиста з бібліотечних фондів методичного 
кабінету відділу освіти Смілянської районної державної адміністрації 
Черкаської області;
Любченко Любов Василівну завідувача бібліотеки Костянтинівської 
спеціалізованої ніколи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської 
області; л
Титаренко Оксану Василівну, методиста з бібліотечних фондів методичного 
кабінету відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської районної ради 
Черкаської області;
Мельніченко Людмилу Анатоліївну, завідувача бібліотеки Тальнівського 
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1- 
гімназія» Тальнівської міської ради Черкаської області;
Багрій Олену Юріївну, завідувача бібліотеки Тальнівської загальноосвітньої 
санаторної школи -  інтернату І -  III ступенів Черкаської обласної ради; 
Баранюк Тетяну Вікторівну, методиста з бібліотечних фондів методичного 
кабінету відділу освіти, молоді та спорту Уманської районної державної 
адміністрації Черкаської області;
Бондар Віру Валентинівну, бібліотекаря Полянецької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Уманської районної ради Черкаської області;
Любарську Любов Вікторівну, бібліотекаря Старобабанівської 
загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів Уманської районної ради Черкаської 
області;
Граєвську Людмилу Яківну, завідувача бібліотеки Христинівської 
загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №2 Христинівської районної ради 
Черкаської області;
Руденко Юлію Василівну, бібліотекаря Синицької загальноосвітньої школи I- 
III ступенів Христинівської районної ради Черкаської області;
Нерушак Ольгу Володимирівну, методиста з бібліотечних фондів 
методичного кабінету відділу освіти Христинівської районної державної 
адміністрації Черкаської області;
Горбенко Любов Григорівну, методиста з бібліотечних фондів методичного 
кабінету відділу освіти Шполянської районної державної адміністрації 
Черкаської області;
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Сігай Руслану Володимирівну, бібліотекаря Нечаївського навчально- 
виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа 
І - III ступенів" Шполянської районної ради Черкаської області;
Коваленко Тетяну Василівну, бібліотекаря Лозуватської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Шполянської районної ради Черкаської області.

2. Відповідальним за організацію роботи з шкільними бібліотеками 
(Рябіщук Т.А., Борисова H.A.) відібрати кращі матеріали та надіслати до 
Держаної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського, 
представити на сторінках Черкаського освітянського порталу.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор Н.М.Чепурна

Рябіщук Т.А. 
64 - 41-07


