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План 

заходів з підготовки та відзначення 100-річчя від 

дня народження видатного педагога-гуманіста 

В.О.Сухомлинського 

на 2016-2018 р.р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 
1. Поповнювати бібліотечні фонди літературою 

про В.О.Сухомлинського та виданнями  

В.О.Сухомлинського (за кошти місцевого 

бюджету, позабюджетні). 

Протягом 2016-

2018 р.р.  

Адміністрація 

2. Поповнити картотеку педагогічного досвіду з 

питань впровадження творчих ідей В.О. 

Сухомлинського. 

Протягом 2016-

2018 р.р. 

Бібліотекар 

3. Оформити куточок, присвячений творчій реалізації 

педагогічної спадщини Василя Сухомлинського. 
Протягом 2016-

2018 р.р. 

Бібліотекар 

4. Провести тематичну виставку літератури до 100-

річчя від дня народження В.О.Сухомлинського 

«Життєдайна сила таланту». 

Вересень 

2018 року 

Бібліотекар 

5. Провести у бібліотеці  презентації книжково-

ілюстративних виставок літературних годин, 

інформаційні огляди літератури, присвячені 100-

річчю від дня народження В.О.Сухомлинського. 

Протягом 2016-

2018 р.р. 

Бібліотекар 

6. Створити   в розділі «Бібліотека» сторінку «Творча 

спадщина В. Сухомлинського» (до 100-річчя від дня 

народження В.О. Сухомлинського). 

Протягом 2016-

2018 р.р. 

Бібліотекар 

7. Створити віртуальну презентацію творчої спадщини 

В. Сухомлинського.  

Протягом 2016-

2018 р.р. 

Бібліотекар 

8. Провести літературну годину "Красиві слова і 

красиві вчинки". 
Вересень 2018 

рік 

Бібліотекар 

9. Провести бібліотечний урок. Сторінками 

творчості «Листи до сина». 

Протягом 2016-

2018 р.р. 

Бібліотекар 

10. Провести лекцію «Здоров’я, як джерело 

формування особистості в педагогічній 

спадщині В.О. Сухомлинського». 

Жовтень-

листопад  

2018 р. 

Бібліотекар 

11. Провести виховний захід «Все починається з 

добра, все починається з  любові…» 

Протягом 2016-

2018 р.р. 

Бібліотекар 

12. Використати інформаційний ресурс читального 

залу, фонду літератури  В.О.Сухомлинського як 

осередка ідей видатного педагога . 

Протягом 2016-

2018 р.р. 

Бібліотекар 

13. Провести творчі дискусії «В.О.Сухомлинський і 

проблеми піднесення ефективності сучасного 

уроку». 

Березень, 

Травень 

2018 р. 

Бібліотекар, 

Методист. 

викладачі 

14. Взяти участь в конкурсі «Система роботи бібліотек з 

презентації педагогічної спадщини В. 

Сухомлинського на веб-сайтах ПТНЗ» 

представлення матеріалів. 

Жовтень-

листопад  

2017 р. 

Бібліотекар 

15. Організувати висвітлення в засобах масової 

інформації та на сайті коледжу, що проводитимуться 

з нагоди відзначення 100-річчя від дня народження 

В.О.Сухомлинського. 

Протягом 2016-

2018 р.р. 

Бібліотекар 


