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Звіт  

 про заходи, проведені у спеціалізованій школі №43 “Грааль” у рамках  

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек  2020 року 

В рамках Міжнародного місячника 

шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна 

бібліотека та екологічна просвіта учнів»,  з 1 по 31 

жовтня 2020 року пройшов Всеукраїнський 

місячник шкільних бібліотек.  

Глобальна екологічна криза, в умовах якої 

ми живемо, є наслідком впливу багатьох чинників, 

серед яких чи не найголовнішім є споживацький 

підхід  до природи та  низький рівень екологічної 

освіти і культури переважної більшості мешканців планети. Тому підготовка громадян із 

високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості та культури має стати одним з 

напрямків діяльності навчальних закладів. 

 Екологічна культура учнів має  визначатися  відповідальним ставленням до 

природи і передбачає наявність глибоких знань про навколишнє середовище, засоби 

його захисту, екологічний стиль мислення,  безпосередню участь у природоохоронній 

діяльності.  

Робота шкільної бібліотеки в цьому напрямку має  носити просвітницький 

характер і передбачає формування екологічної культури  учнів  за допомогою участі в  

організації виховних годин, уроків,  масових заходів,  використовуючи  мультимедійні 

технології, презентації, відеофільми, що дає можливість  краще засвоювати інформацію. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Молодший школяр читає менше. Сучасна дитина легше впорається з 

комп’ютером, аніж з буквами. Тому перед вчителями початкової школи постає завдання 

не тільки прищепити  учням  навички  виразного й правильного читання а й навчити 

розуміти та аналізувати тексти, формувати життєві цінності за допомогою художніх 

творів. Читацька компетентність це не лише навичка власне читання та розумінні 

http://school-43.kiev.ua/
mailto:graal43@mail.ru


текстів різних тем і жанрів. Це і літературній обізнаності відповідно віку, вмінні давати 

особистісну оцінку прочитаному та пошук інформації для вирішення пізнавальних 

завдань. І допомагає в тому  школярам предмет «Літературне читання». 

Піл час проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек учні 2-А, 2-Б, 

З –Б та 3-В  класів разом зі шкільним бібліотекарем Доманською О.В. на уроках 

Літературного читання читали уривки  зі своїх улюблених книг. Також учні із 

задоволенням слухали уривок з твору Г.Остера «Казка з подробицями».  

 

 

14 жовтня  українці святкують  свято Покрови Пресвятої Богородиці - одне з 

найважливіших свят у християнській традиції. Також цей день проголошено Днем 

Українського козацтва. Козаки  вірили, що свята Покрова охороняє їх а Пресвяту 

Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою.   В житті часто  сьогодення 

перекликається зі старовиною. Стаючи гідними спадкоємцями духовних цінностей, 

продовжуючи  багаті традицій і славні справи предків 14 жовтня Україна та українці 

відзначають ще й третє свято – День захисника України. Це свято нероздільно пов’язане 

із розвитком українського війська, його військових традицій, доблесті, шляхетності та 

відданості Вітчизні. свята підготовлено та проведено бібліотечний урок для учнів 3-х 

класів з переглядом мультфільму «Як козаки у футбол грали». А учні 3-в класу 

підготували цікаву інформацію чудові малюнки. 

 



 

Співпрацюючи з кафедрою зарубіжної літератури в рамках проекту «Історія, 

одягнена в роман» підготовлено та проведено бібліотечний урок для учнів 7-х класів 

присвячений творчості видатного шотландського письменника Вальтера Скотта та його 

історичного роману «Айвенго». «Якщо не знати минулого, неможливо зрозуміти 

істинний сенс сучасного й мету майбутнього». Саме тому літературні твори, які 

розповідають про далекі часи, мають багато шанувальників серед  читачів. 

 

 

Робота шкільних бібліотекарів направлена на підвищення інформаційної, 

освітньої, пізнавальної діяльності учнів; виховання культури читання;  забезпечення 

вільного доступу до інформаційних джерел та  формування в учнях навичок самоосвіти.   
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