
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

01.10.2021                                                                              №308-од 

 

Щодо проведення  

Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 

№ 931 «Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних 

бібліотек», листа Інституту післядипломної педагогічної освіти №01-09/477 від 

15.09.2021року «Щодо проведення місячника шкільних бібліотек у ЗЗСО 

Чернівецької області», з метою сприяння поглибленню пізнавального інтересу 

учнів до рідного краю як складової України, виховання у них поваги і 

шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини, пробудженню почуття 

національної свідомості, любові та поваги до своєї Батьківщини, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у навчальному закладі Всеукраїнський місячник шкільних 

бібліотек під гаслом «Краєзнавство в шкільній бібліотеці: нові традиції та 

цінності».  

з 01 по 31.10.2021 року 

1. 2. Бібліотекарці закладу Мусі М.В.: 

1.1. Розробити заходи в рамках Всеукраїнського місячника шкільних 

бібліотек. (додається). 

                                                                                          до 28.09.2021 року 

1.2. Довести до відома усіх учасників навчально-виховного процесу про 

заплановані заходи. 

                                                                                           до 28.09.2021 року 

2. Всім учасникам навчально-виховного процесу забезпечити неухильне 

виконання Плану заходів в рамках Всеукраїнського місячника шкільних 

бібліотек. 

                                                                                                впродовж місячника 



3. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В. та лаборантці сайту закладу Вадилюк 

І.Ю. висвітлювати матеріали проведених заходів на сторінці в соціальній 

мережі Facebook та сайті закладу. 

                                                                                                впродовж місячника 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступницю директорки з 

виховної роботи Козачук А.Д. 

 

 

 

Директорка закладу                                Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлено:       ______ 

 



 «Затверджено» 

наказом по закладу 

від 01.10.2021 року  

№-308-од  

Директорка закладу 

________ О.Ю.Сичова 

 

План 

проведення місячника шкільних бібліотек 

«Краєзнавство в шкільній бібліотеці :  

нові традиції та цінності» 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата 

виконання 
Відповідальний 

1. 
Відкриття Всеукраїнського місячника шкільних 

бібліотек.  
01.10.2021 Муха М.В. 

2. 
Екскурсія до бібліотеки – нові враження і нові 

друзі (першокласники). 

04-08.10. 

2021 

Класні керівники 1-х 

класів, Муха М.В. 

3. 
Проведення акції «Подаруй книгу шкільній 

бібліотеці»  

Впродовж 

місячника 
Муха М.В. 

4. 

Краєзнавча подорож до Національного 

природничого парку «Вижницький» (учні 3-А 

класу) 

07.10.2021 Попадюк О.І. 

5. Виставка «Дари осені – 2021» 07.10.2021 
Козачук А.Д., Юрійчук 

Р.В. 

6. 
Буккросинг з літератури з краєзнавчої тематики: 

«Передай книжку другу»; 

Впродовж 

місячника 
Класні керівники 

7. 
Онлайн-опитування читачів: «Мій вклад у 

розвиток рідного краю» 

Впродовж 

місячника 
Муха М.В. 

8. Бесіда: «Література рідного краю» 14.10.2021 Муха М.В. 

9. 
Краєзнавча вікторина: Вивчай і знай свій рідний 

край» 
15.10.21 Класні керівники 

10. 

Рейд перевірки підручників. «Підручники, які 

маємо і які хочемо мати» ( визначення рейтингу 

підручників) 

Впродовж 

місячника 

Муха М.В.,  

Юрійчук Р.В. шкільний 

парламент 

11. Акція «Полікуй книжечку» 
21 - 23.10. 

2021 

Тонієвич Н.І., Чолан 

О.О., Муха М.В. 

12. 
Конкурс віршів:« Природа у поезії » (учні 4-Б 

класу) 
22. 10.2021 

Муха М.В.,  

Петрищук Є.В. 



 


