
План заходів                                                                                                                 
щодо відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського в 

Волошинівському НВК ім.Р.Лужевського.   

«Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» 

№ 

п/п 
Назва заходу Клас 

Дата 
проведення 

Відповідальний 

1. 
Відкриття  Всеукраїнського місячника шкільних 
бібліотек. 

1-11 кл. 01.10 2018 Адміністрація,бібліотекар 

2. 
День відкритих дверей для батьків, учнів, вчителів, 
громадськості  у шкільній бібліотеці "Серце віддане 
дітям". 

  01.10.2018 
Бібліотекар, актив 
бібліотеки 

3. 
Оформлення експозиції  у бібліотеці, присвяченої 
педагогічній, літературній та громадській діяльності 
В.О.Сухомлинського "Вічний слід на Землі". 

1-11 кл. 01.10.2018 
Бібліотека,                   
актив бібліотеки 

4. 

Організувати книжкову виставку  циклу "Василь 
Сухомлинський – дітям", зміст якої зосередить увагу на 
постаті Василя Олександровича Сухомлинського як 
дитячого письменника. 

1-11 кл. жовтень 
Бібліотекар,                      
актив бібліотеки 

5. 
Інформаційні огляди представленої  літератури в 
бібліотеці  на  тему  „Школа казок  В.Сухомлинського”. 

1-11 
класи 

жовтень 
Бібліотекар,                      
актив бібліотеки 

6. 
Благодійна акція «Подаруй бібліотеці нову книгу з 
власним підписом». 

1-11 кл. 
01 – 31.10. 
2018 

Бібліотекар 

7. Читацький марафон   «Читаємо Сухомлинського». 2-4 кл. 19.10.2018 
Бібліотекар,  
кл.керівники 

8. 
Літературний  урок «Подорож до світу казок та оповідань 
Василя Олександровича Сухомлинського". 

5 кл. 25.10.2018 
Бібліотекар,                        
вч. укр. мови 

9. 

Урок на природі за методикою В.О. Сухомлинського.                    
Хвилинки - милування: «Багряні листочки»,                                    
Хвилинки - роздуми: «Хто кому потрібен у природі»,                       
Хвилинки - цікавинки: «Цікаві горобчики». 

1кл.група 
продов. 
дня 

10.10.2018 
Бібліотекар, 

кл.керівник 

10. 
Виховний захід  "Людина починається з добра» (за 
сторінками творів В. Сухомлинського). 

2кл. 09.10.2018 
Бібліотекар,                     
Полуцька В.М. 

11. 
Конкурс-виставка дитячих малюнків   «Сторінками 
творів Василя Сухомлинського».    

5-7-і кл. 18.10 201 
Бібліотекар, вч. образ. 
мист 

12. 
Тиждень підручника –  робота книжкової лікарні «Вчись 
і ти, як книгу берегти». 

5-11 кл. 22-26.10 2018 
Бібліотекар, актив 
бібліотеки,здобувачі 
освіти 

13. 
Виставка творчих робіт учнів:  «Шедеври маленьких 
умільців» 

3-7 кл. 28.10.2018 
Бібліотекар, класні 
керівники 

14. 
Відзначення найактивніших учасників Всеукраїнського 
місячника шкільних бібліотек грамотами, подяками. 

1-11 кл. 31.10.2018 
Бібліотекар, актив 
бібліотеки 

15. 

Організувати висвітлення інформації на  сайті закладу в 
розділі «Бібліотека»  про  хід виконання Всеукраїнського 
місячника шкільних бібліотек за темою «Шкільна 
бібліотека – центр творчого розвитку дитини» з 
нагоди відзначення 100-річчя від дня 
народження В.О.Сухомлинського. 

  жовтень Бібліотекар 

 

Директор Волошинівського НВК ім..Р. Лужевського      (підпис)                Прядка Л.Т. 


