
Робота бібліотеки за листопад 2020р. 

 

1. Книжкова виставка: «Мова – то серце народу» (до Дня української 

писемності й мови) 

   Рідна мова - це мова, що першою засвоюється дитиною 
і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято 
вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує людину з її 
народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними 
надбаннями. 
  Найвизначнішим українським мовознавцем визнано 
Івана Огієнка. Він був першим ректором Кам’янець-
Подільського національного університету, членом 
Київського товариства старожитностей і мистецтв, 
дійсним членом Наукового товариства імені Тараса 
Шевченка. Огієнко – автор «Десяти мовних заповідей 
свідомого громадянина»: 
1. Мова – то серце народу: гине мова – гине народ. 
2. Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій 
народ. 
3. Літературна мова – то головний двигун розвитку 
духовної культури народу, то найміцніша основа її. 
4. Уживання в літературі тільки говірких мов сильно 
шкодить культурному об’єднанню нації. 

5. Народ, що не створив собі соборної літературної мови, не може зватися свідомою 
нацією. 
6. Для одного народу мусить бути тільки одна літературна мова і вимова, тільки один 
правопис. 
7. Головний рідномовний обов’язок кожного свідомого громадянина – працювати для 
збільшення культури своєї літературної мови. 
8. Стан літературної мови – то ступінь культурного розвою народу. 
9. Як про духовну зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого народу судять найперше 
з культури його літературної мови. 
10. Кожний свідомий громадянин мусить практично знати свою соборну літературну мову 
й вимову та свій соборний правопис, а також знайти й виконувати рідномовні обов’язки 
свого народу. 

Рекомендується до читання вірші про мову за посиланням: 

http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=7395  

 

2. Тематична  книжково-ілюстративна полиця: «Твій вибір – здоров’я» 

(до тижня профілактики шкідливих звичок) 

     З  метою пропаганди здорового 
способу життя у бібліотеці  була 
організована поличка з тематичною 
літературою. Сподіваємося, що наочний 
матеріал на тему здорового способу 
життя  дає учням можливість усвідомити 

і запам’ятати золоті слова: « Найбільше багатство людини- це здоров’я!». 
 

http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=7395


   Як часто  сьогодні  ми говоримо про здоров’я,  здоровий спосіб життя. Це дань моді, 
вимоги сьогодення чи життєва необхідність? Однозначної відповіді не існує.  Але лише з 
часом розумієш, що здоров’я – це найголовніша цінність у житті людини. 
  Актуальним стає це ствердження  під час пандемії. Усім потрібно пам’ятати про 
дотримання санітарних вимог. Багато уваги прикуто до сьогоднішніх проблем у сфері 
медицини.  Учні школи також приймають участь у суспільному житті і реагують на події 
своєю творчістю.  
                                  Рекомендовано до читання розповідь, написану учнем 2-Б класу 
Контаревим Ярославом.  

Як козаки коронавірус подолали.  
 
   Одного разу козаки помітили, що в селі багато 
людей захворіло, і з кожним днем захворівших 

ставало все більше та більше. 
   Козаки вирішили дізнатися, що 
це за вірус такий страшний. Вони 
з’ясували, що всі захворіли на 
Коронавірус (або, як ще кажуть, 

COVID 19). І почали вони думати-міркувати, як же той вірус можна подолати. 
   Перший козак запропонував ретельно мити руки з 
милом. Але люди все одно хворіли! 

   Другий козак запропонував ще 
й маски одягати. Кількість нових 
захворівших зменшилася, але 
вірус ще був сильним. 
    Тоді третій козак порадив усім користуватися 

дезинфікуючими засобами. 
    І раптом всі побачили як над селом з’явився золотий 
щит, і як не намагався Коронавірус пробити його, в нього 
нічого не виходило. 
    А всі люди у селі зрозуміли, щоб золотий щит не зник, 
їм потрібно усім дотримуватися порад трьох козаків. І 
щоб ще зміцнити цей чудо-щит, почали вони усі ще й 
спортом займатися та правильно харчуватися. 
   І тоді щит став таким міцним, що Коронавірус просто злякався і зник! 
Кінець! 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Бесіда «Герої Небесної Сотні» до Річниці початку Революції Гідності. 
  У ці дні країна відзначає річницю 

Євромайдану, який започаткував 

Революцію гідності. Вперше слово 

«Євромайдан» з'явилося 21 листопада у 

соціальній мережі. Саме 21 листопада, 

одразу після того, як уряд Азарова-

Януковича  оприлюднив рішення щодо 

призупинення процесу підготовки до 

підписання угоди про асоціацію України з 

ЄС, в соціальних мережах почали 

поширюватися заклики до людей вийти 

на акції протесту.  Основною рушійною 

силою протестів були молодь та студенти, які мирно виказували незгоду з 

політикою уряду. Проти них були кинуті сили озброєних спецпризначинців. 

Жорстоке побиття студентів на київському Майдані приголомшило не тільки 

українців, але й світову спільноту. Події 30 листопада стали переломним моментом 

в українських протестах кінця 2013 року, змістивши акцент протестів із 

проєвропейського на антиурядовий, а також додавши їм масовості. Наступного дня 

на Майдані вже звучало - «Ката на нари» і «Януковича на йолку». Конче потрібно 

було зламати хребет цій зашкарублій, вкрай корумпованій системі. І тут кожен 

повинен почати з себе. Якщо хочемо європейського благополуччя, європейського 

рівня життя, то маємо жити і працювати як європейці: віддавати державі більше, 

ніж брати та вимагати з неї. І щодня пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за 

кращу Україну — за таку Україну, про яку усі ми мріємо... Революція Гідності 

залишила глибокий, визначальний і незабутній слід в історії. Її ідеали, надії й 

рішення разюче змінили нашу ментальність, розпочали і продовжують формувати 

нашу нову політичну ідентичність. Процес не завершено. Бо історія штука не 

скороспішна. Коли ж завершиться – будуть і правильні рішення, і справжні лідери. 

Революція Гідності завершилася перемогою. А потім почалася війна з Росією… 
Рекомендуємо до читання: Христина Лукащук. «Казка про Майдан». 

 

 

4.  «Чорні сторінки історії»( до Дня пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій в Україні 

      Голодомор 1932-1933 років охопив період з квітня 1932 року по листопад 1933 
року. За ці 17 місяців було вбито понад 7 мільйонів людей в Україні і 3 мільйони 
українців поза її межами, в регіонах, що історично були заселені українцями: Кубань, 
Північний Кавказ, Нижнє Поволжя та Казахстан. Пік Голодомору припав на весну 
1933 року. В Україні від голоду щохвилини вмирало 17 людей, 1 400 – щогодини, 
понад 30 тисяч – щодня... Питання кількості людських втрат України від Голодомору 
досі залишається відкритим. 
Реальні цифри загиблих замовчувалися, що підтверджується наданим владою 
розпорядженням не реєструвати смерть дітей у віці до одного року. Українці у віці 
від 6 місяців до 17 років становили близько половини всіх жертв Голодомору. У 
зв'язку з цим, середня тривалість життя українців у 1933 році становила 7,3 року в 
чоловіків і 10,9 років у жінок. За всю історію людства подібних показників ніде не 
було зафіксовано. 
     За антиукраїнською спрямованістю та масштабністю застосування, голод 1932-
1933 років виявився найжахливішою зброєю масового знищення та соціального 



поневолення населення України, якою скористався тоталітарний комуністичний 
режим. 
     Тобто Голодомор в Україні став 
соціально-гуманітарною 
катастрофою глобального 
масштабу. 
     Радимо переглянути 
мультфільм «Голодний дух» за 
посиланням https://www.youtube.com/watch?v=DKudb-xmhjM, присвячений пам’яті 
мільйонів українців, померлих від голодомору.  
 

 

5. «Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу». Бесіда про  бережливе 

ставлення до книг. Рейд-огляд підручників.  (1-4-і класи) 

ЄДИНІ ВИМОГИ ДО УЧНІВ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ 

1. Усі одержані у шкільній бібліотеці підручники слід утримувати в охайному 
вигляді: 
– не перегинати палітурку підручника; 
– не загинати кути сторінок; 
– не робити поміток, не розмальовувати підручник ні ручкою, ні олівцем; 
– класти підручники тільки на чистий стіл; 
– берегти підручники від сонця і води; 
– відвести вдома місце для підручників. 
2. Треба тримати підручники в окремій обкладинці або обгорнутими папером. 
3. Не загинати аркуші, користуватися закладкою. 
4. Не слід класти у книгу ніякі предмети. 
5. Перш ніж узяти до рук підручник, вимийте руки. Підготувавши урок, поставте 
книгу на полицю або покладіть у портфель. 
6. Поводьтесь з підручником так, щоб не було соромно передати його вашим 
молодшим товаришам. 
 
Учні зобов'язані: 
– Дбайливо поводитися із підручниками, як бібліотечними, так і своїми. 
– Отримавши підручники з бібліотеки, треба переглянути їх і при виявленні 
дефектів повідомити бібліотекарю до 15 вересня, а якщо підручник має невелике 
пошкодження, відремонтувати його в “Книжковій лікарні”. 

– Якщо підручник загублений або 
зіпсований учнем, то батьки 
повертають рівноцінний підручник. 
Єдині вимоги поширюються і на 
художню літературу. 
     Твій підручник – добра, розумна 
книга. Найперший помічник і 
порадник. Він пройшов довгий 
шлях від деревини до тебе. До 
нього доклали рук, уміння, праці 
багато людей. Тож – бери, 
користуйся ним! Бережи його! 
 
Рекомендовано до 

прослуховування оповідання Остапа Вишні «Любіть книгу» за посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=ICyLekCeFU0    
 

https://www.youtube.com/watch?v=DKudb-xmhjM
https://www.youtube.com/watch?v=ICyLekCeFU0


 

 

 


