
Підсумки про проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек під 

гаслом: «Шкільна бібліотека-центр творчого розвитку дитини»(до 100-річчя від дня 

народження В.О.Сухомлинського) 

Комунальний заклад освіти «Біляївський ліцей  Первомайської районної 

державної адміністрації Харківської області»  з 01.10 по 31.10.2018 року  

     Для сучасної України створення системи розвитку обдарованої особистості є необхідною 
умовою досягнення успіху на шляху розбудови незалежної країни.Інформаційне суспільство 
рухається шляхом розвитку творчого мислення людини.Життя доводить,що в складних 
умовах,які постійно змінюються,найкраще орієнтується,приймає рішення,працює людина 
обдарована,гнучка,креативна.Творча людина може успішно адаптуватися в 
суспільстві,протистояти негативним обставинам,знаходити позитивні виходи зі складних 
життєвих ситуацій,вона здатна до самореалізації своїх 
можливостей,саморозвитку.Обдаровані діти –майбутній цвіт нації,інтелектуальна 
еліта,гордість і честь України. 

«Талант-це віра в себе,у свою силу.» 
                                                                                        М.Горький 

    Розвиток творчої особистості є однією з найактуальнійших цілей освіти.Необхідність 
формування особистості,яка володіє творчими вміннями ,здібностями,успішно вирішувати 
нестандартні завдання,є на сьогодні замовленням суспільства,тому одним з основних 
завдань є виховання творчої особистості учня.Модель творчої особистості складається з 
творчого пошуку,активності,мислення,діяльності,спілкування.                                                                                                                                                                                                                           
      Дитяча творчість невичерпна.Живильне середовище –порив до добра та краси,а ще 
почуття таємниці,яку дуже хочеться розгадати.Взявши на себе функцію інформаційної 
підтримки юних обдарувань,шкільні бібліотеки прагнуть,щоб усі користувачі могли успішно 
навчатися,творчо розвиватися,утверджуватися як майбутні громадяни України. 
      Чи можемо ми назвати творчість продуктом читання.Відповідь однозначна: будь-яка 
творчість у бібліотеці –продукт читання.Поетеса Марина Цвєтаєва сказала: «Читання – це 
співучасть у творчості».  
     Сучасна бібліотека може надати дітям безліч можливостей для розвитку 
творчості,фантазування. І це не лише добре сформований фонд літератури та періодичних 
видань.Перш за все це можливість спілкуватися,навчатися один у одного,демонструвати 
власні досягнення. 
     З 1 по 31 жовтня 2018р в Біляївському ліцеї пройшов місячник шкільних бібліотек під 
гаслом: 
«Шкільна бібліотека- центр творчого розвитку дитини»,до 100-річчя від дня народження 
В.О.Сухомлинського. 
    4 жовтня 2018 року в бібліотеці  бібліотекарем було проведено екскурсію-знайомство 
«Чарівна кімната» для першокласників. Мета: ознайомлення учнів 1 класу із роботою 
шкільної бібліотеки, виховання любові та шани до книги, поваги до людей, що працюють над 
створенням книг. У вигляді цікавої бесіди діти ознайомилися із основним вмістом 
бібліотеки,дізналися про правила користування книжками,а чи люблять діти слухати казочки 
дізналися загадуючи загадки. Закінчили нашу зустріч переглядом мультфільму 
В.О.Сухомлинського.  
     8 жовтня 2018 року у 3 класі проведено літературну подорож; «Казковий світ 
В.Сухомлинського»,на якому коротко прочитали біографію,подивились презентацію його 



книжок,повчальні мультфільми за казками автора: «Казочка про добро», «Як хлопці мед 
поїли». 
     Голосні читання творів В.О.Сухомлинського,кінолекторій про його творчий шлях, 
малювання улюблених мультяшних героїв , перегляд повчальних мультиків,такий захід 
пройшов у учнів 4 класу.Діти із задоволенням старалися читати виразно та творчо, з 
неменшим задоволенням малювали малюнки. 
 
    Візитка ювіляра «Чому нас вчить В.Сухомлинський»,учитель української літератури у 7 класі 
провів урок за цією темою.Розкривши учням що метою великого педагога було вчити учнів 
усвідомлювати книжку як засіб спілкування,пробуджувати інтерес до читання,формувати 
осмислене ставлення до загальнолюдських цінностей,розвивати творчу 
уяву,мислення,пізнавальний інтерес,сприяти вихованню віри в силу добра,прагнення творити 
добро. 
     Вернісаж малюнків «Намалюю казку»,малювали учні 1- 4 класів своїх улюблених 
мультяшних та казкових героїв. 
    Рейд- перевірка підручників пройшов серед учнів 1- 11 класів. Завдяки систематичному 
перевірянню книг значно покращується їхній стан. 
    25 жовтня у Біляївському ліцеї пройшов районний семінар бібліотекарів.Тема семінару: 
«Театральні читання» за творами В.О.Сухомлинського.В програмі: Біографія та творчий шлях 
В.О.Сухомлинського,розповідала учениця 7 –го класу Бондаренко Вікторія, « Ледача 
подушка» ,сценку за цим твором відтворювали учні 3 класу.Учениця 4 класу Люта Маргарита 
творчо прочитала на пам'ять уривок «Чого заплакав Мишко». 
    Розвиток творчих здібностей учнів – це справа не одного дня,тижня чи місяця,а результат 
наполегливої та систематичної праці впродовж року,часу навчання у школі,усього життя. 
    Наші діти – наше майбутнє,і це майбутнє залежить переважним чином від нас,дорослих 
,які допомогають дітям знайти свою зірку. 
 
Дитина – як самоцвіт: скільки не обертай його, а в ньому починають світитися дедалі 
нові грані…           М.Наєнко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 


