
Звіт про проведення Всеукраїнського місячника                   

шкільних бібліотек 

 "В нас єдина мета - Україна свята,  

                                                    нездоланна ніким і ніколи" 

                                                                           Медіатека 

                                                                                      Пасічнянського ліцею 

                                                                              Пасічнянської сільської ради 

                       

        Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

12.08. 2014р. №931 "Про проведення  щорічного Всеукраїнського 

місячника шкільних бібліотек" медіатекою Пасічнянського ліцею 

з 01 по 31 жовтня 2022 року було проведено Всеукраїнський 

місячник шкільних бібліотек під гаслом 

                       "В нас єдина мета – Україна свята,  

                                                         нездоланна ніким і ніколи "  

      Ми - українці, вільний і незламний народ, який ніхто не 

зможе поставити на коліна, тим більше майбутнє нашої країни - 

наша молодь. І тому дуже багато заходів, які проводились в 

рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 

присвячені національно-патріотичному вихованню молодого 

покоління. 

     Майже всі заходи проводились у співпраці з педагогічним 

колективом і згідно плану роботи  (план додається). Місячник в 

ліцеї розпочався з презентації плану проведення. Учні та 

педагогічний колектив мали змогу переглянути розгорнуту 

книжкову виставку "Україна: минуле – сучасне - майбутнє", яку 

підготувала завідувачка медіатеки. 

  Учні молодших класів в медіатеці ліцею переглянули 

анімаційний кліп "Історія України за 5 хвилин". Була 

організована виставка малюнків і виставка національно-



патріотичних листівок "Все буде Україна" (5-7 кл. відповідальні: 

зав. медіатекою та вчитель образотворчого мистецтва). 

Для учнів 4-5 класів була проведена слайд-презентація "В нашім 

серці Україна." 

       Не знаючи свого минулого, жоден народ не збудує 

майбутнього. Тому для учнів 9-11 класів відбулася презентація 

туристичного путівника "Мандрівки Пасічною" Євгена Луціва, 

вчителя ліцею, краєзнавця. Щоб поглибити знання дітей про 

рідний край, його історію для учнів 9-их класів спільно з 

класними керівниками була проведена година мужності 

"Мужність і відвага – крізь століття" біля пам'ятника хорунжої 

Українських Січових Стрільців Софії Галечко. 

    14 жовтня відбувся конкурс патріотичних віршів "Моя 

незламна Україна" присвячений Дню захисника України, 80-ій 

річниці створення УПА, Дню українського козацтва.  Участь у 

конкурсі брали участь учні 5-6 класів. Переможців даного 

конкурсу було нагороджено  грамотами та символічними 

призами. 

    Переможці конкурсу: І місце - Пітчук С. Онуфрак В.-6-Б кл.  

 ІІ місце –Зварич Л., Кудлейчук Н.- 5-Г кл., Типусяк В.-5-А кл. 

 ІІІ місце - Хопта Т.-5-А кл., Гаврильчук Ю.-5-Б кл.  Всі інші, хто 

приймали участь, були нагороджені подяками. 

       Завідувачкою медіатеки створено презентацію-звіт про 

проведення Всеукраїнського конкурсу шкільних бібліотек, яка 

розміщена на сайті ліцею. 

 Завершився місячник підбиттям підсумків. 

         

 

 

 


