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НАКАЗ 

29.10.2021                                                                              №353-од 

 

Про підсумок місячника  

шкільних бібліотек 

 

На виконання наказу по закладу № 308-од від 01.10.2021 р. «Про 

проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек» та з метою 

сприяти приверненню уваги до активізації роботи шкільної бібліотеки з 

краєзнавчої роботи, поглибленню пізнавального інтересу учнів до рідного 

краю як складової України, вихованню у них поваги і шанобливого 

ставлення до історико-культурної спадщини, пробудженню почуття 

національної свідомості,любові та поваги до своєї Батьківщини у закладі з 01 

по 31 жовтня 2021 року був проведений місячник Всеукраїнський місячник 

шкільних бібліотек під гаслом «Краєзнавство в шкільній бібліотеці: нові 

традиції та цінності». 

4-8 жовтня у бібліотеці пройшла екскурсія для ознайомлення 

першокласників з бібліотекою, пропагування дитячої літератури, потребу в 

щоденному читанні, уявлення учнів про значення книги в житті людини. 

В рачках місячника учні 3-А класу під керівництвом класного 

керівника Попадюк О.І., побували на екскурсії в національному природному 

парку "Вижницький". Діти ознайомилися з експозицією "Чотири пори року". 

Спочатку учні віртуально мандрували Вижницьким національним 

природничим парком, дізналися про його розміри, рік заснування, 

познайомилися з флорою та фауною парку. Потім за короткий час побачили 

всі пори року, зміну природних явищ, послухали легенду про саламандру 

плямисту, побували в печері, де вона мешкає, а головне - зрозуміли що треба 

любити та оберігати природу. 

У конференц-залі учні переглянули відеоролик "Світ грибів". 

Співробітники парку цікаво і доступно розповіли про види та значення 

грибів у навколишньому світі, про обережне ставлення до них.  

У живому куточку парку учні познайомилися з його мешканцями. 

Особливо всім сподобалася сім'я благородних оленів.  

Осінь – це надзвичайна, чарівна і казкова пора року. Та окрім краси 

вона приносить нам щедрий врожай та дарунки від природи. Впродовж 4-7 

жовтня у закладі проводився конкурс-виставка «Дари осені – 2021», де 



школярі мали можливість розкрити свою творчість, проявити фантазію, 

використавши природні матеріали. У кожну роботу дитина вклала частинку 

своєї душі, вміння, власне бачення прекрасного, тому всі вироби 

заслуговують уваги. Всі учасники були нагороджені подяками, а найкращі 

роботи були відправлені на конкурс до Національного парку «Вижницький». 

Впродовж місячника у закладі проводилися бесіди на тему 

«Література рідного краю», краєзнавчі вікторини: Вивчай і знай свій рідний 

край» з учнями 1-4 класів, буккросинг з літератури з краєзнавчої тематики 

«Передай книжку другу», акція «Подаруй бібліотеці книгу». Бібліотекарі 

провели моніторинг участі учнів та вчителів у акції «Подаруй книгу шкільній 

бібліотеці» - найактивнішими виявилися 4-Б та 9-Б класи. 

Бібліотекаркою Мухою М.В. та заступницею директорки з виховної 

роботи було проведено рейд перевірки підручників у 1-5 класах (6-11 класи 

навчалися дистанційно). 

З метою прищеплення учням любові до книги, дбайливого ставлення 

до неї, виховання потреби в читанні, підвищення інтересу учнів до ролі 

книжки, вихователі групи продовженого дня Тонієвич Н.І. та Чолан О.О. 

спільно з бібліотекарем Мухою М.В. провели з учнями акцію «Полікуй 

книжечку». Маленькі школярики допомагали знаходити хворі книги граючи 

в Айболітів. Під час гри було знайдено та виліковано понад 20 пошкоджених 

книг. 

Класним керівником 4-Б класу Петрищук Є.В. та бібліотекаркою 

закладу Мухою М.В. було організовано конкурс віршів:« Природа у поезії » 

між учнями 4-Б класу, гран-прі отримав Ткачук Андрій.  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відзначити добру роботу в організації та проведенні місячника 

шкільних бібліотек бібліотекарку закладу Муху М.В. 

2. З даним наказом ознайомити вчителів на нараді при директорові. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступницю 

директорки з виховної роботи Козачук А.Д. 

 

 

Директорка закладу                              Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено: ___________ Муха М.В. 

                                          ___________ Козачук А.Д. 


