
      

 

  

   План роботи                    
бібліотеки 
        2019-2020 н.р. 



План роботи бібліотеки на 2019-2020 н.р. 

№ Зміст роботи 
Дата 

виконання 

Хто 

виконує 
Примітка 

 

  2020 рік в Україні проголошено: 

 

  
Роком Європи 

 
   

  

 Екс Президентом Украйни  

П.Порошенко  Роком 

Украйнської революції 

1917-1921 років 

   

      

      

 

Цього року виповнюється: 

Твори ювіляри: 

  

375 років від дня народження 

Мацуо Басьо (1644-1694) 

японського поета 

   

  

220 років від часу видання  (1978) 

перших трьох частин поеми 

ІванаКотляревсьного «Енеїда». 

   

  

210 років від часу видання (1808) 

Першої частини драми Й.В.Гете 

«Фауст». 

   

  

200 років від дня створення(1818) 

байки  - казки П. Гулака – 

Артемовського «Пан та Собака». 

   

  

200 років від часу створення  

(1818) соціально – побутової 

драми І. Котляревського «Наталка 

Полтавка». 

   

  

180 років від часу видання (1838)  

Казки Г.Х.Андерсена «Стійкий 

оловяний солдатик». 

   

  

180 років від часу створення(1838) 

Роману Ч. Діккенса «Пригоди 

Олівера Твіста». 

   

  
180 років від часу створення (1838) 

поеми Т.Шевченка «Катерина». 
   

  

150 років від часу створення (1868) 

роману Ж.Верна «Діти капітана 

Гранта». 

   

      



  

140 років від часустворення (1878) 

роману Ж.Верна 

«Пятнадцятирічний капітан». 

   

  

140 років від часу створення (1878) 

повісті І. Нечуя – 

Левицького»Микола Джеря», 

   

  

130 років від часу створення (1888) 

Оповідання Б.Грінченка 

«Каторжна»  

   

  

110 років від часу створення  

(1908) новели М.Коцюбинського  

 «І ntermezzo» 

   

  

75 роківмвід часу видання (1943) 

казки- притчіА.де Сент – Екзюпері 

«Маленький принц». 

   

  
50 років від часу видання  (1968) 

роману О.Гончара «Собор» 
   

  
50 років від часу створення (1968) 

роману П.Загребельного «Диво». 
   

 

                                                       

 

 

 

Серпень 

№ Зміст роботи 
Дата 

виконання 
Хто виконує Примітка 

1. 

Програма "Шкільний 

підручник". Провести аналіз 

забезпечення підручниками 

учнів школи. 

22.08-31.08 

Завідуюча 

бібліотекою:  

Струк Р. А. 

 

2. 
Провести перереєстрацію 

читачів на 2019-2020 н.р. 

Протягом 

серпня 

 

Бібліотекар: 

Стернійчук  

А. В. 

 

3. 

 

Підготовка і організація книжкових виставок 
 

  День Державного Прапора 

України «Синьо-жовтий 

прапор України» - «Краса і 

велич символів державних» 

23.08 Читальна зала  

  День Незалежності України 

«Живи і міцній Українська 

державо!». 

24.08 Читальна зала  



  Презентація книжкової 

виставки до першого уроку 

«Україна – це ми». 

05.08 Читальна зала  

 

Вересень 

№ Зміст роботи 
Дата 

виконання 
Хто виконує Примітка 

1. 

День знань. 

Оформити книжкову виставку 

«Нові надходження 

літератури» «Гарні книги для 

всієї родини» з метою 

повноцінного здійснення 

навчально-виховного процесу. 

Вересень 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

2. 
Створити актив бібліотеки на 

2019-2020 н.р. 
Вересень 

Бабула Л. М. 

Бібліотекарі: 

     Струк Р.А.         

Стернійчук А.В. 

 

3. 

 

Презентації книжкових виставок: 
 

  

До дня фізичної культури і 

спорту. оОлімпійський 

тиждень в школі виставка 

перегляд 

«Спорт любити-сильним  

бути». Папка: «Здоров’я 

людини – здоров’я 

нації»(поповнити папку 

новими матеріалами). 

Вересень 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

Вчителі фізичного 

Виховання. 

 

  

Міжнародний день 

грамотності.Презентація 

журналу «Всеосвіта» 

 

08.09. Читальна зала  

  

250 роківвід дня народження 

Івана Петровича 

Котляревського (1769-1838), 

українського письменника 

09.09. 

Читальна зала, 

бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

  

 

125 років від дня народження 

Олександра Петровича 

Довженка(1894-

1956),українського 

письменника,режисера. 

10.09 Читальна зала  

  

155 років від дня народження 

Павла Арсеновича 

Грабовського (1864-

1902),українського поета. 

11.09 Читальна зала  



  День українського кіно 14.09 Читальна зала  

  

230 років від дня народження 

Джеймса Фенімора Купера 

(1789-1851),американського 

письменника. 

15.09 Читальна зала  

  

155 років від дня народження 

Михайла Михайловича 

Коцюбинського (1864-

1913),українського 

письменника. 

17.09. Читальна зала  

  
Різдво Пресвятої Богородиці. 

Друга Пречиста. 
21.09 Бібліотека  

  Міжнародний день миру 21.09 Бібдліотека  

      

  

День Партизанської слави. 

«Йшли у бій партизани» 

(Відзначається щорічно 

відповідно до Указу 

Президента України 

№1020/2001 від 30.10.2001р) 

22.09 Читальна зала  

      

  

День народження  

Василя Олександровича 

Сухомлинського (1918-1970), 

видатного українського 

педагога – гуманіста, 

письменника. 

28.09 Читальна зала  

      

  

Підготовка до проведення  

Всеукраїнського місячника  

під гаслом: «Шкільна 

бібіліотека – центр творчого 

розвитку дитини» 

29.09 Бібліотекарі  

  
Свято Віри, Надії, Любові та 

їхньої матері Софії 
30.09 Читальна зала  

  

Всеукраїнський день бібліотек 

«У храмі книги править 

мудрий світ» 

30.09. 

Методист Міськуо 

Власюк Т.І. 

бібліотекарі  

Будинок вчителя 

 

 

Жовтень 

№ Зміст роботи 
Дата 

виконання 
Хто виконує Примітка 

1. 
Міжнародний місячник 

шкільних бібліотек 

01-31 

жовтня 

Бібліотекарі 

педколектив 
 

2. 

Підготовка підготовка 

матеріалів до свята осені. 

«Гарне та барвисте осені  

Протягом 

місяця 

Бібліотекарі 

педагоги-

організатори 

 



намисто» 

 

 

Тематичні виставки – огляди літератури, присвячені знаменним 

датам: 
 

  
Міжнародний день музики. 

«Музика - лікує» 
1.10 Бібліотека  

  

День працівників освіти ( в 

Україні). Відзначається 

щорічно в першу неділю 

жовтня відповідно до Указу 

президента України №513/94 

Від11.09.1994р. 

04.10 Читальна зала  

  

Покрова Пресвятої 

Богородиці.День 

українського козацтва. 

День захисника Вітчизни. 

«Ми гордо тебе захищаємо!» 

14.10 Читальна зала  

  

День Українського козацтва. 

«Учіться мудрості в батьків, а 

гопака – у козаків». 

 

14.10 Читальна зала  

      

  

205 років від дня народження 

Михайла Юрійовича 

Лермонтова (1814-1841), 

російського поета, 

письменника 

15.10 Чнитальна зала  

  

165 років від дня народження 

Оскара Уайльда (1814-1841), 

Англійського письменника. 

16.10 Читальна зала  

  

Звіт  про проведення заходів 

до Всеукраїнського місячника 

під гаслом «Шкільна 

бібліотека – центр творчого 

розвитку дитини» 

 

01-31.10 

Бібліотека  

 

Читальна зала 

 

  

186 років від дня народження 

Альфреда Нобеля (1833-1896), 

Шведського інженера – 

хіміка,засновника щорічної 

міжнароної премії, що 

присуджується за 

найважливіші наукові 

дослідження і відкриття. 

21.10 Читальна зала  

  

80 років від дня народження 

Василя Тимофійовича 

Скуратівського (1939-2005), 

українського 

народознавця,письменника. 

25.10 Читальна зала  



  
Міжнародний день шкільних 

бібліотек 
22.10 Читальна зала  

      

  

Міжнародний  день 

Організаціі Оєднаних Націй, - 

1945- створено міжнародну 

міждержавну 

ОрганізаціюОбєднаних Націй.  

24.10 Читальна зала  

      

  

1944- День визволення 

України від фашистських 

загарбників 

28.10 Читальна зала  

       

 

 

 

 

 

 

Листопад 

№ Зміст роботи 
Дата 

виконання 
Хто виконує Примітка 

1 

Підготовка до Тижня 

української мови. 

(підбір матеріалу до виховних 

годин, відкритих уроків, 

конкурсу читців, влаштування 

книжкових виставок, підбір 

літератури на запит читача). 

1.11-14.11 Бібліотека  

     

 

Презентація книжкових виставок: 
 

 

День української писемності 

та мови. 

Преподобного Нестора – 

літописця Печерського «Моя 

велична Українська мово!» 

09.11 Читальна зала  

 

130 років від дня народження 

Остапа Вишні (Павла 

Михайловича Губенка) _1889-

1956), українського 

13.11. Читальна зала  



письменника, сатирика і 

гумориста. 

  Всесвітній день доброти 13.11 Читальна зала  

  

Всеукраїнський 

деньпрацівників культури та 

майстрів народного мистецтва. 

(Указ Президента України 

№717/2013 від 30 грудня 2013 

року.) 

9.11 Читальна зала  

  

 Міжнародний день 

толерантності. «Я живу без 

конфліктів». 

 

16.11 Читальна зала  

  

 

Всесвітній день дитини 

1959- Генеральна асамблея 

ООН проголосила 

«Декларацію прав дитини». 

1989- Генеральна Асамблея  

ООН ухвалила «Конвенція про 

права дитини». 

20.11 Читальна зала  

  

День Гідності та Свободи. 

Відзначається щорічно 

відповідно до Указу 

Президента №872 від 13 

листопада 2014р.  

21.11 Читальна зала  

  

День пам'яті жертв 

голодомору. (Відзначається у 

четверту суботу листопада) 

«Над білим янголом скорботи 

– незгасний духу смолоскип» 

23.11 Читальна зала  

  

140 років від дня народження 

Грицька Абрамовича 

Чупринки (1879 1921), 

українського поета 

27.11. Читальна зала  

  

120 років  від дня народження 

Григорія Михайловича 

Косинки (1899-1934) 

29.11 Читальна зала  

 



Грудень 

№ Зміст роботи 
Дата 

виконання 
Хто виконує Примітка 

 

Книжкові виставки-огляди 

Книжні полички (папки) 
 

  

Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом. «Не зроби хибний 

крок – Скажи СНІДу – НІ!» 

1.12 Бібліотека  

  

 Міжнародний день 

волонтерів. Відзначається 

відповідно до резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН 

1.12 Читальна зала  

      

  
Введення у храм Пресвятої 

Богородиці. Третя  пречиста. 
4.12 Читальна зала  

  
Перевірка стану збереження 

підручників учнями школи. 
5-.12 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

  
День Збройних сил України. 

 
6.12 Читальна зала  

  

Міжнародний день прав 

людини. "Знання права-

заслуговує найвищої шани". 

1948т- Генеральна Асамблея  

ООН ухвалила Загальну 

декларацію прав людини. 

10.12 Читальна зала  

  

Місячник: «Звичаї мого 

народу». Книжкова виставка 

огляд «Українська хата -  

звичаями багата». 

10.12 Читальна зала  

  
День святого апостола Андрія 

Первозванного. 
13.12 Читальна зала  

  

День ушанування участників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

«Чорнобиль: трагедія подвиг і 

пам’ять» 

14.12 Бібліотека  

  Міжнародний день чаю 15.12. Читальний зала  

  

День Святого Миколая – 

Чудотворця (Миколи 

зимового) 

Свято Миколая" (Підбір 

матеріалу "Свято нам несе 

добра багато") 

19.12 

Бібліотекарі 

Учні 1-9 кл. 

 

 

 

Підбір матеріалу для 

проведення Новорічних 

ранків, Різдвяних свят та 

Протягом 

місяця 

Класні керівники 

1-11класів; 

Педагогічна 

 



вечорів для учнів. організація; 

Бібліотекарі 

  
"Свято Катерини" (Підбір 

матеріалу учнями 5-8 класів) 

Протягом 

місяця 
Бібліотекарі  

  

"Андріївські Вечорниці" 

(Підбір сценаріїв учнями 9-11 

класів) 

Протягом 

місяця 
Бібліотекарі  

 

Книжкові виставки-огляди 

 

  

140 років від дня народження 

Василя Короліва – Старого  

(1879-1943), прозаїка 

українського зарубіжжя. 

04.02.19 Читальна зала  

  

105 років від дня народження 

Лариси Михайлівни 

Письменної (1914-1992), 

укпраїнського прозаїка, 

казкарки. 

11.02.19 Читальна зала  

  

250 років від дня народження 

Івана Андрійовича Крилова 

(1769-1814), російського 

байкаря, публіциста, видавця. 

13.02.19 Читальна зала  

  

Місто майстрів із створення 

валентинок «Подаруй 

часточку любові» (до дня 

Святого Валентина) 

14.02.20 

Педагоги – 

організатори 

Каб. №5 

 

  



 

Січень 

№ Зміст роботи 
Дата 

виконання 
Хто виконує Примітка 

1. 
Забезпечення роботи 

педради:  Тема: 
Cічень 

Заступник 

директора 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

  Новорічне свято 01.01. Читальна зала  

     

 
Святвечір.Багата кутя 

народознавчий куточок 
06.01. Читальна зала  

  Різдво Христове 07.01. Читальна зала  

 

95 років від дня 

народженняДжеральда 

Малколма Даррелла (1925-

1995), англійського зоолога і 

письенника. 

07.01 Читальна зала  

 

85 років від дня народження 

Василя Андрійовича 

Симоненка (1935-1963), 

(українського поета 

,журналіста, правозахисника. 

08.01. Читальна зала  

 

130 років від дня народження 

Карела Чапека(1890-1938) 

чеського письменника. 

09.01 Читальна зала  

 

Участь у шкільних новорічних 

заходах. Презентація 

книжкової виставки: «Січень в 

цей казковий час рік Новий 

веде до нас!» 

«З Різдвом Христовим 

Україно!». 

Протягом 

місяця 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

 

Новийй рік за старим стилем 

День святителя Василя 

Великого  

(народознавчий куточок) 

14.01 Читальна зала  

 

1992р Верховна Рада України 

затвердила Державний гімн 

України «Ще не вмерла 

Україна»  

15.01 Читальна зала  

 

95 років від дня народження 

Євгена Івановича 

Носова(1925-2002) 

15.01 Читальна зала  

 

Богоявлення Господнє. 

Водохреще 

(народознавчий куточок) 

19.01 Читальна зала  



 

110 років від дня народження 

Джой Адамсон (1910-1980) 

Англійської письменниці. 

20.01. Читальна зала  

 

Презентація книжкової 

виставки до Дня Соборності 

України: "Свято української 

державності". (Папка). 

22.01 

Читальна зала; 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

 

245 років від дня народження  

Андре Марі Ампера (1775-

1836),французького фізиеа та 

математика 

22.01 Читальна зала  

 

99 років від дня народження 

Григорія Олександровича 

Куропятникова (24.01.1921 

м.Кіровоград -

26.02.1982),Героя Радянського 

Союзу (1943) 

24.01 Читальна зала  

 

395 років від дня народення 

Марусі Чурай (Марії Гордіївни 

Чурай) (1625-1653), 

української народної поетеси, 

авторки широко відомих 

пісень. 

24.01 Читальна зала  

. 

Міжнародний День пам'яті 

жертв Голокосту( підбір 

матеріалу, книжкова виставка-

огляд 

"Пам’ять людська не забуде 

повік"). 

27.01 

Читальна зала; 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

 

230 років від дня народження 

Петра Гулака – Артемовського 

(1790-1865), українського 

поета, перекладача, педагога, 

культурно – громадського 

діяча. 

27.01. Читальна зала  

 

160 років від дня народження 

Антона Павловича Чехова 

(1860-1904), російського 

письменника 

28.01 Читальна зала  

 

День пам'яті Героїв Крут 

(1918р). ( підбір матеріалу, 

презентація книжкової 

виставки: «Понад Крутами – 

вічність у сурми сурмить!»). 

29.01 

Читальна зала; 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

 

90 років від дня народження 

Всеволода Зіновійовича 

Нестайка (1930-

2014),письменника,класика 

сучасної української дитячої 

літератури 

30.01. Читальна зала  



Лютий 

№ Зміст роботи 
Дата 

виконання 
Хто виконує Примітка 

1 

День визволення м. Луцька від 

фашистських загарбників 

(перегляд літератури) 

«Шляхами болю й перемоги», 

(підбір матеріалів для 

виховних годин). 

02.02 Бібліотека  

2 

Місячник вивчення 

історичного минулого і 

сьогодення міста луцька. 

Презентація книжкової 

виставки «Луцьк– моє рідне 

місто» (підбір матеріалів для 

виховних годин). 

Протягом 

місяця 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

4 

59 років тому (1961) 

Міністерством освіти  

УРСР затверджено 

«Положення про шкільну 

бібліотеку»,в якому чітко 

визначено їх мету, завдання та 

обовязкове створення 

бібліотек у структурі 

початкової, восьмирічної й 

шкіл-інтернатів та спеціальних 

шкіл. 

 

10.02 

Бібліотека 

папка нормативних 

документів про 

бібліотеку 

 

5 

День безпечного 

інтернету.Запроваджено з 

просвітницькою метою щодо 

відповідальнішого підходу до 

викорисання онлайнових 

технологій та мобільних 

телефонів, особливо серед 

дітей та молоді, в усьому світі. 

10.02. 
Бібліотека 

 
 

6 

14 лютого – День Святого 

Валентина. Оформлення 

стенда: "Історії кохання 

видатних людей" ( підбір 

матеріалів, віршів, сценаріїв). 

14.02 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

     

6. 

15 лютого– День пам'яті 

загиблих в Афганістані. 

(Книжкова виставка– огляд, 

підбір матеріалу до виховних 

годин). 

10.02–18.02 

Читальна зала; 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

7 
27 років тому (1992) Верховна 

Рада України затвердила 
19.02 

Читальна зала 

Папка «Державні  
 



тризуб як малий Державний 

герб України. 

символи України» 

 

60 років від дня народження 

Жовни Олександра Юрійовича 

(1960), прозаїка. 

15.02. Читальна зала  

 

67 років від дня народження 

Куценка Леоніда Васильовича 

(1953-2006), літературознавця, 

лауреата обласної краєзнавчої 

премії ім. В.М. Ястребова. 

15.02. Читальна зала  

8 
Книжкова виставка: 

«Стрітення Господнє» 
15.02 Бібліотека  

9 День Героїв Небесної Сотні 20.02 Читальна зала  

10 

Міжнародний день рідної 

мови. Влаштування книжкової 

виставки-огляду: "Живи 

вкраїнське слово, процвітай!". 

21.02 

Читальна зала; 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

     

11 

Постановою Верховної Ради 

УРСР ратифіковано 

«Конвеккцію про права 

дитини» 

27.02 
Бібліотека 

 
 

 

  



 

Березень 

№ Зміст роботи 
Дата 

виконання 
Хто виконує Примітка 

1. 
Забезпечення роботи 

педради: 

 Тема: 

Протягом 

місяця 

Заступник директора; 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

2. 

Книжкова поличка до 

місячника Національної 

культури України. 

Протягом 

місяця 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

3. 

Книжкова виставка – огляд 

 8 Березня – Міжнародний 

жіночий день. «Людина на 

якій тримається дім 

(міжнародний день прав 

жінок). 

Протягом 

місяця 
Читальна зала  

4. 

Презентація книжкової 

виставки до дня народження 

Тараса Григоровича 

Шевченка: "Кобзарю!  Знову 

до тебе я приходжу, Бо ти 

для мене –Совість і Закон" 

Л.Костенко. 

9.03 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

5. 

122 роки від дня народження 

Каневського Амінадава 

Мойсейовича (1898-

1976),художника,автора 

ілюстрацій до дитячих 

книжок «Золотий ключик» 

О.М.Толстого, Мойдодыр» 

К.І.Чуковського.,до творів 

М.Гоголя,М.Салтикова – 

Щедріна. 

17.03 
Бібліотекарі 

Читальна зала 
 

6. 

90 років від дня народження 

Ліни Василівни Костенко 

(1930), української 

письменниці – 

шістдесятниці, поетеси. 

19.03. 
Бібліотека 

 
 

7. 

21 – березня Міжнародний 

день боротьби за ліквідацію 

расової дискримінації. 

Книжкова виставка: «Ні! – 

Расовій дискримінації» 

21.03 Читальна зала  

8. 

21 березня – Всесвітній день 

поезії. Презентація творів 

українських та волинських 

поетів. Перегляд літератури 

Березень 
Бібліотека 

 
 



«Поезія– душі розрада». 

9. 

Всеукраїнський день 

працівників культури та 

аматорів народного 

мистецтва 

23.03. 

Бібліотека 

поличка»Дивовижний 

світ мистецтва» 

 

10. 

Міжнародни день театру 

Відзначається щорічно з 

1962 року. Заснований у 

1961 році у Відні на ІХ 

конгресі Міжнародного 

інституту театру при 

ЮНЕКО. 

27.03 
Екскурсії в театри 

міста 
 

11. 

138 років від дня 

народження Корнія 

Івановича Чуковського 

(справж. – Корнейчуков 

Микола Васильович) (1882-

1969),російського 

письменника, 

літературознавця, 

перекладача, критика. 

31.03. Читальна зала  

 

 

 

Презентації книжкових виставок до памятних дат. 

1 

195 років від дня 

народження Костятина 

Дмитровича Ушинського 

(1824-1871), укр. та 

російського педагога 

українського походження 

02.03. Читальна зала  

2 

160 років від дня 

народження Шалом- 

Алейхема (Соломона 

Нохумовича Робиновича) 

(1859-1916), єврейського 

походження 

02.03. Читальна зала  

3 

205 років від дня 

народження Тараса 

Григоровича Шевченка 

(1814-1861), українського 

поета, художника 

09.03. Читальна зала  

4 

135 років від дня 

народження Олександра 

Романовича Бєляєва (1884-

1942), російського прозаїка -

фантаста 

16.03. Читальна зала  



5 

Виставка презентація 

молодіжної періодики 

«Крута тусовка» 

Протягом 

березня 
Читальна зала  

 

 



Квітень 

№ Зміст роботи 
Дата 

виконання 
Хто виконує Примітка 

1. 

Презентація книжкової 

виставки: «Світле свято 

Великдень» 

Протягом 

місяця 

Читальна зала 

Бібліотекарі 
 

2. 

Міжнародний день 

птахів1906р. підписано 

Міжнародну Конвенцію про 

охорону птахів. 

01.04. 
Читальна зала  

Стернійчук А.В. 
 

3. 

День сміху. Неофіційне 

свято,відзначається за 

традицією. 

01.04. Читальна зала  

4. 

Міжнародний день дитячої 

книги. (Презентація книжкової 

виставки: «Світ очима дітей»). 

02.04. 

Учні 5-6кл. 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

5. 

День народження Г.-Х. 

Андерсена (1805-1875) 

датського письменника -

казкаря. 

02.04. Бібліотека  

6. 

88 років від дня народження 

Андрія Арсенійовича 

Тарковського (1932-1986), 

кінорежисера 

04.04. Читальна зала  

7. 
Благовіщення пресвятої 

Богородиці 
07.04 Бібліотека   

8. 

7 квітня – Всесвітній день 

здоров’я. Презентація 

книжкової виставки: «Тато, 

мама, я – спортивна сім’я».  

07.04. 

Вчителі 

фіз.виховання 

бібліотекарі 

 

9. 

Міжнародний день визволення  

вязнів фашистських 

концтаборів. Памятна дата, що 

відзначається щорічно у цей 

день за ініціативою ООН. 

11.04. Читальна зала  

10. 

Всесвітній день авіації і 

космонавтики. Відзначається 

щорічно у цей деньза 

рішенням Міжнародної 

авіаційної федерації. У 1961 

році космонавт Юрій Гагарін 

здійснив перший в історії 

людства політ навколо Землі 

на космічному кораблі Восток 

(108хв). 

12.04. Читальна зала  

11. 

Міжнародний день довкілля. 

Відзначається в Україні 

згідноз Указом Президента 

18.04 Читальна зала  



(№855/98 від 6 серпня 1998 

року) у третю суботу квітня. 

12. 

Міжнародний день пам'яток і 

визначних місць. Заснований у 

1983 році Асамблеєю 

Міжнародної ради зпитань 

охорони пам'яток і визначних 

місць  (ІКОМОС) при 

ЮНЕСКО. Відзначається з 

1984 року; День пам'яток 

історії та культури. 

Відзначається  в Україні згідно 

з Указом президента №1062/99 

від 23 серпня 1999року) 

18.04. Читальна зала  

13 Великдень 19.04 Читальна зала  

14. 

Книжкова виставка – огляд 

присвячена Міжнародному 

дню пам’яті жертв радіаціних 

аварій і катастроф. День 

Чорнобильської трагедії. 

«Чорнобиль! Його забудь не 

дозволя майбутнє».  

Протягом 

місяця 

(26.04) 

Бібліотекарі: 

Струк Р.А. 

Стернійчук А.В. 

 

15. 

Всесвітній день 

Землі.Проголошений  

Генеральною Асамблеєю 

ООН. Знаменує початок 

довгострокових зусиль з 

охорони навколишнього 

середовища. 

23.04. Читальна зала  

16. 

Всесвітній день книги і 

авторського права. 

Відзначається згідно з 

резолюцією, прийнятий  на 28 

– сесії ЮНЕСКО. 

23.04. Бібліотека  

17 

130 років від дня народження  

Миколи Костянтиновича 

Зерова(1890-19370, 

українського 

поета,літературознавця, 

перекладача, рел\дагога. 

26.04 Читальна зала  

 

 

Інформаційні хвилини: 
 

  

День сміху. Книжна поличка 

«Я сміюсь, коли мені весело і 

цікаво!». 

01.04 
Читальна зала; 

Бібліотекарі 
 

  
Міжнародний день визволення 

в’язнів фашистських таборів. 
11.04 

Читальна зала; 

Бібліотекарі 
 

  
Всесвітній День авіації і 

космонавтики. 
12.04 

Читальна зала; 

Бібліотекарі 
 



  День довкілля 21..04 
Читальна зала; 

Бібліотекарі 
 

  

Міжнародний день Матері –

Землі. Перегляд літератури: 

«Планета – це наша земля». 

22.04 
Читальна зала; 

Бібліотекарі 
 

  

День пам’яток історії і 

культури: «Книжкова поличка: 

«Культура та традиції народів 

Європи» 

23..04 
Читальна зала; 

Бібліотекарі 
 

  

Всесвітній День книги й 

авторського права (підбір 

літератури для проведення 

виховних заходів). Книжкова 

виставка: «Душа тисячоліть 

шукає себе в слові».  

(Л. Костенко.) 

23.04 
Читальна зала; 

Бібліотекарі 
 

 

Травень 

№ Зміст роботи 
Дата 

виконання 
Хто виконує Примітка 

1. 
Забезпечення роботи 

педради: 

 Тема: 

Травень 

Заступник 

директора; 

Бібліотекарі 

 

2. 

 

Презентація книжкової виставки  
 

  

 Презентація книжкової 

виставки до дня памяті і 

примирення присвячені памяті 

жертв Другоїсвітової війни: 

«Встеляйте квітами дороги, - 

бійцям, що несли мир в наш 

край» 

Травень 
Читальна зала 

бібліотекарі 
 

  

Book-Slam (букслим). 

Рекламна гра –конкурс «Я 

прочитав і вам раджу». 

Літературне кавування 

«Післясмак від прочитаного» 

Протягом 

місяця 

Учні 7-9 кл. 

вчителі  

бібліотекарі 

 

3. 
 

Інформаційні хвилини 

 

  

  

День матері: перегляд 

літератури: «Моя найрідніша в 

світі…». 

10.05 Читальна зала  

  

Міжнародний день родини. 

Книжкова поличка: 

«Мистецтво спілкування у 

15.05 Читальна зала  



сім’ї» 

  
День української вишиванки 

(третій четвер травня) 
17.05 

Участь у флеш-

мобі школи  

 

 

  День Європи 20.05 Читальна зала  

  
День слов’янської писемності 

та культури. 
24.05 Читальна зала  

  

Всесвітній день без тютюну. 

Книжкова виставка «Шкідливі 

звички – шлях у безодню» 

(Підбір матеріалів для 

проведення виховних заходів). 

31.05 

Бібліотекарі; 

педагоги – 

організатори; 

класні керівники 

 

 4. 

Підготовка до проведення 

свята останнього дзвоника 

(сценарії, вірші, виступи, 

папка) 

Травень 

Бібліотекарі; 

педагоги – 

організатори; 

класні керівники 

 

 5. 

Рейд – перевірка по 

збереженню підручників 1-11 

класів. Аналіз збереження 

підручників протягом 

навчального року. (Наказ). 

Травень 

Бібліотекарі; актив 

бібліотеки; 

заступник 

директора 

 

 

Презентації книжкових виставок 

тематичних поличок 

1

. 

62 роки від дня народження Босого Олександра 

Георгійовича (1958) 

педагога,історика,етнографа,етнолога,художника,музикан

та. 

15.05

. 

Бібліотекарі

; актив 

бібліотеки; 

заступник 

директора 

 

2

. 

180 років від дня народження Марка Лукича 

Кропивницькоко (1840-1910), 

драматурга,актора,режисера, фундатора,українського про 

20.05

. 

Читальна 

зала 
 

     

     

 


