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З 1 по 31 жовтня щорічно 
 в рамках Міжнародного місячника 

шкільних бібліотек, в Україні проводиться 
Всеукраїнський місячник шкільних 

бібліотек  

  
Наказ  

Міністерства освіти і науки  України  
від 12.08.2014 № 931 
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Загальний науково-методичний супровід   організації та 
проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек  

здійснюють: 
  
Головний координаційний науково-

методичний центр мережі освітянських 
бібліотек МОН України та НАПН України –  
Державна науково-педагогічна бібліотека 

України імені В. О. Сухомлинського 

Державна наукова установа 
 «Інститут модернізації змісту освіти» 
 Міністерства освіти і науки України 
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У 2019 році Всеукраїнський місячник шкільних 
бібліотек пройшов під гаслом  

 
          «Бібліотека Нової української школи – 

                простір для освітніх можливостей 
                                            кожного учня» 

       За концепцією НУШ кожна школа 
матиме у своїй структурі сучасну 
бібліотеку, яка стане ресурсним 
осередком і експериментальним 
майданчиком для учнів і вчителів, 
забезпечить вільний доступ до 
якісних електронних підручників, 
енциклопедій, бібліотек, лабораторій. 
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     Активна участь шкільних бібліотекарів всіх областей 
України у Всеукраїнському місячнику  сприяє: 

 реалізації основних пріоритетів Нової української школи; 

 консолідації зусиль шкільних бібліотек України в актуалізації питань 

реформування діяльності шкільної бібліотеки та підвищенню її 

інформаційної й соціальної ролі в освітньому процесі; 

 створенню умов для розвитку і самореалізації кожної особистості; 

  формуванню покоління, яке здатне вчитися упродовж усього життя та 

продуктивно розв’язувати нагальні проблеми сучасності. 
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Конференції: «Місія шкільної бібліотеки у становленні Нової української 
школи», «Нова українська школа = нова шкільна бібліотека» 

   Семінари: «Модель сучасної шкільної бібліотеки НУШ»; «Шкільна бібліотека: 
час нових можливостей» 

Круглі столи: «Шкільна бібліотека нового покоління»; «Я – читач бібліотеки!». 
Тренінг: «Як організувати сучасне бібліотечне середовище»; 
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Конкурс творів: «Шкільна бібліотека 
майбутнього», «Я розповім тобі про 

бібліотеку» 
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Флешмоби (відеофлешмоби): «Читати - це модно», «Відкрий свою 
книжку». 
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Бесіди: «Як виховати творчого читача ?», «Діти, книга, бібліотека»; 
Читацькі марафони «Читаємо без зупинки» 

Фотокроси: «Я – читач шкільної бібліотеки», «Моє хобі – читання» 
Фотовиставки " Осінь - час читати та фотографуватися" 
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Благодійні акції  «Книжка в дарунок бібліотеці»,  
«Бібліотека – читачу, читач – бібліотеці»; 
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Віртуальні квести  
Бібліопіжмурки  в бібліотеці 

«Сміливі читачі» 

Мовні ігри 
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Інтерактивні кардмейкінги: виготовлення листівок, присвячених 
Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек. 

Конкурси малюнків «Бібліотека очима дітей», фотоконкурс «Я і моя 
улюблена книжка» та  конкурс поезії «Цей дивний світ бібліотеки»;  
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День бібліотворчості: «Читаємо, малюємо, граємо». 
Творча майстерня  «У стилі хэнд мэйд» 
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Буктрейлери 
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Плакати – «Друже, тут твоя 
бібліотека», «Твоя бібліотека 
чекає на тебе», «Бібліотека 

очима дітей»;  

Перші проби пера 
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Ми прагнемо змін  
“Паркан читацьких побажань” 

Смайл-опитування:  
«Якою Ви бачите сучасну шкільну 

бібліотеку?», «Якої бібліотеки 
потребують читачі?», «Чи є майбутнє у 

книжок та бібліотек?»; 
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     http://dnpb.gov.ua/ua/ 

http://dnpb.gov.ua/ua/
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 ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 
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