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Ідентифікаційний код  34227254 

67663 с.Усатове  вул. Гагаріна  83                                                            nvkusatovo@ukr.net 

 

                                                            

                                                          Інформація 

по Усатівському НВК «школа – гімназія» ім. П. Д. Вернидуба 

щодо  проведення  заходів  Всеукраїнського місячника                              

шкільних бібліотек  під гаслом  

«Краєзнавство в шкільній бібліотеці: нові традиції та цінності» 

 
№ 

з/п 

Дата 

проведення 

заходу 

Назва заходу Учасники  

заходу 

Короткий опис Номер 

фото до 

заходу 

1 01.10. 

2021 

Відкриття  

Всеукраїнського 

місячника шкільної 

бібліотеки під гаслом: 

«Краєзнавство в 

шкільній бібліотеці: 

нові традиції та 

цінності ». 

Адміністрація 

школи, учні 

Усатівського 

НВК, класні 

керівники, 

зав.бібліотекою 

Любінська Л.О. 

Оформили 

інформаційний 

стенд, на якому  

висвітлили план  

місячника. 

1.1,1.2. 

 

2 04.10.21 Оформлення виставки  

краєзнавчої літератури: 

«Літературне 

мистецтво рідного 

краю». 

зав.бібліотекою 

Любінська Л.О. 

Оформили 

виставку на тему 

«Літературне 

мистецтво 

рідного краю». 

 

3 05.10. 

2021 
Провести бібліотечний 

урок на тему : «Рідний 

край – гордість моя», 

 Учні 4-х кл.                                                                              

класні 

керівники, 

зав.бібліотекою 

Любінська Л.О. 

Провели з 

учнями 4-х 

класів 

бібліотечні 

уроки  на теми: 

«Мій край – моя 

історія жива», 

«Рідний край – 

гордість моя».  

 

3.1,3.2. 

4 06.10. 

2021р. 

Провести анкетування 

читачів:  «Мій вклад у 

Учні 5- их 

класів, класні 

Провели  

анкетування 

4.1,4.2 



розвиток рідного краю» 

(приклад  питань для 

анкети: що ти зробив і 

що міг зробити 

корисного для захисту 

природи?, який свій 

вчинок ти вважаєш 

найгіршим у ставленні 

до природи?, що, на 

твою думку, люди 

могли б зробити 

корисного для охорони 

навколишнього 

середовища?);  

 

керівники , 

зав.бібліотекою 

Любінська Л.О. 

читачів з учнями 

5-х класів :  

«Мій вклад у 

розвиток рідного 

краю» 

5 07.10. 

2021 

Організувати  

фотоконкурс на тему: 

«Чудовий край – 

чудової краси!»; 

 

Зав.біб. 

Любінська 

Л.О., педагог 

організатор 

Бурковець 

С.Ю. 

Провели 

конкурс на 

кращі 

фотографії про 

наше село. 

5.1,5.2 

6 08.10.21 

 

Провести бібліотечний 

урок та приготувати 

презентацію 

«Письменники 

Одещини» 

Учні9-А класу, 

 кл. керівник 

Тіщенко Н.М. , 

бібліотекар 

школи 

Любінська Л.О. 

Провели 

бібліотечний 

урок за темою: 

«Письменники 

Одещини» 

 

6.1,6.2, 

6.3 

7 12.10. 

2021 

Підготувати 

відеоролик:«Рідне село- 

моя гордість», та 

презентувати учням 8 

та 9-х класів 

 

Зав.біб. 

Любінська Л.О., 

Учні 8-х та 9-х 

класів, класні 

керівники. 

Підготували та 

переглянули 

відеоролик про 

наше село, 

школу на 

класних 

годинах, з 

учнями 8-х та 9-

х класів. 

7.1 

8 З 11.10. 

по 15.10 

2021 р. 

Організувати  та 

 провести конкурс 

дитячих малюнків на 

тему: « Мій  рідний 

край- моя гордість» 

Зав.біб. 

Любінська 

Л.О.,  

керівник  

гуртка  

малювання 

Терехова Н.М. 

 

Серед учнів 

молодшої школи 

був проведений 

конкурс 

малюнків на 

тему: 

 «Моє село 

найгарніше» . В 

бібліотеці було 

оформлено 

виставку 

дитячих 

малюнків про 

наше село. 

 

8.1,8.2 

9 25.10.21- 

29.10.21 

Оформити тематичні 

папки  з краєзнавчої 

тематики: «Історичний 

Зав.біб. 

Любінська 

Л.О., 

В бібліотеці  були 

оформлені 

тематичні папки 

 



портрет рідного краю», 

«Народознавство» 

бібліотечний 

актив школи. 

 

на теми: 

«Історичний 

портрет рідного 

краю», 

«Народознавство

» 

10 13.10. 

2021 

Оформити виставку до 

Дня українського 

козацтва. 

Зав.біб. 

Любінська Л.О. 

Бібліотекарем 

школи була 

оформлена 

виставка: «14-

жовтня-День 

українського 

козацтва», також 

була проведена 

зустріч 

поважних 

гостей-

військовослужбо

вців у шкільній 

бібліотеці. 

10.1,10.2

,10.3,10.

4 

 

 

11 

 

 

18.10. 

2021 

 

 

Конкурс 

віршів:”Природа у 

поезії” 

 

Учні8-Гкласу 

вчитель 

укр.літератури 

Чернега А.В., 

зав.бібліотекою 

Любінська Л.О., 

 

На уроках 

української 

літератури учні 

6-х класів 

читали вірші на 

тему: «Природа 

у поезії»( авт. 

Т.Г.Шевченко, 

Л.Костенко) 

 

12 

 

19.10. 

2021 

 

В бібліотеці оформити 

виставку робіт учнів, 

які робили своїми 

руками саморобки, а 

саме обереги, прикраси, 

ляльки-мотанки.  

   

Учні 

Усатівського 

НВК, вчитель 

трудового 

навчання 

Андрусенко 

О.А., 

бібліотекар 

школи. 

На уроках 

трудового 

навчання та в 

бібліотеці діти 

робили поробки 

своїми руками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12.1,12.2

,12.3,12.

4. 

13 18-22. 

10.21 

Провести рейд- 

перевірка підручників 

по класам, та провести 

бесіди з учнями на 

тему: «Бережи книгу!» 

Бібліот. актив 

школи, 

Любінська Л.О. 

В рамках 

місячника та за 

планом 

бібліотеки, було 

перевірено стан  

підручників  по 

всім класам,та 

проведені бесіди 

з учнями на тему 

«Бережи книгу» 

13.1 

14 30.10. 

2021 р. 

Підведення підсумків 

проведення Місячника, 

нагородження 

переможців,активних 

учасників грамотами та 

подяками . 

Адміністрація 

школи, 

бібліотекар 

Любінська 

Л.О., 

Адміністрацією 

школи, та 

бібліотекарем 

школи були 

визначені 

 



бібліотечний 

актив школи , 

учні шклоли. 

найкращі роботи 

учнів. За 

активну участь у 

проведені 

місячника були 

нагородженні 

учні та відмічено 

плідну роботу 

класних 

керівників. 

 

 

 

Директор НВК                                                                 В.І. Голубкова 
 


