Шляхи вдосконалення роботи педагогічного колективу з
превенції негативних проявів у поведінці учнів.
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Батьківські збори.
На допомогу класному керівнику.
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«Що пам'ять серця зберегла»
1.Іванов Д. Монолог з тридцять третього: поема. – Чернігів: «Трійця», 2008. –
32с.
«Монолог з тридцять третього» - це розповідь маленького хлопчика про страшну,
своєю ніщивною силою, трагедію українського народу – Голодомор. А подана через
призму дитячої душі, вона здається ще страшнішою.
2.Голодомор 1932 – 1933рр. на Бахмаччині. Спогади очевидців. – Чернігів: КП.
«Видавництво «Чернігівські обереги», 2008. – 80с.
Ця книга розповідає про одну з найгірших сторінок української історії – голодомор.
За історичними джерелами у 1932 – 1933рр. його жертвами в Україні стали від
семи до десяти мільйонів людей.
3.Обовязок сущих – вшанувати безвинно убієнних: слово керівників церков та
релігійних організацій Чернігівщини про пам'ять жертв Голодомору 1932 –
1933 років в Україні: Зб. матеріалів/ Чернігівська обласна державна
адміністрація.;
Упоряд.:С.В.Бутко,
В.М.Молочко.
–
Чернігів:
КП
«Видавництво «Чернігівські обереги», 2008. – 44с.
4. Сидорчук А. Голодомор: коли Україна й світ визнають правду? Роздуми над
трагедією/ Аркадій Сидорчук. – К.: Просвіта, 2009.- 352с.:іл..
Книга написана під нетрадиційним кутом зору. Аби читач уявив собі, у яку прірву
кинув Україну окупаційний комуністичний режим, автор асоціативно порівнює
неокріпацьке існування наших селян у сталінську добу з описанням на основі власних
вражень життям фермерів Айови.
5.Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 33 років в Україні.
Чернігівська область/ Український інститут національної пам’яті,
Чернігівська обласна державна адміністрація, Чернігівська обласна рада;
Редколегія: В.М.Хоменко (голова редколегії) та ін.. – Чернігів: Деснянська
правда, 2008. – 1060с.
На підставі ново виявлених і маловідомих документів та матеріалів у книзі уперше
відтворено цілісну картину гуманітарної катастрофи, що спіткала Чернігівську
область, як і всю під радянську Україну.
6.Чорна книга України: Зб. документів, архівних матеріалів, листів, доповідей,
статей, досліджень, есе/ Упорядник, ред..Ф. Зубанича; Передмова
В.Яворівського. – К.: Вид. центр «Просвіта», 1998. – 784с.
Тоталітарна система тягнеться за нами, як кайдани, яких ми ще остаточно не
позбулися, а тільки перепиляли ланцюги.
Злюмпенізований народ (це не вина його, а біда!) більше пам’ятає ковбасу по
2.10руб, як голодомор чи сталінщину.Важко врятувати свідомість народу
спільними зусиллями інтелектуалів – політиків, економістів, бізнесменів,
інтелігенції – тому Демократична партія звернулась до наших громадян, аби вони
самі написали саме «Чорну книгу України»

З криниці пам’яті черпаємо любов до держави
1. Босович Василь. Володимир син Святослава. К,1989
Історичний роман українського письменника розповідає про молоді роки
київського князя Володимира.
Напружений сюжет, жвавість викладу, точно виписані характери героїв
твору, забезпечують цікавість широкого кола читачів.
2.Загребельний Павло. Я, Богдан. К,1984
В творі відтворено образ видатного полководця, тонкого дипломата, політика
Богдана Хмельницького.
В написаному у формі монолога романі Богдан Хмельницький виступає і як
історична особа, і як звичайна людина – в славі і величі, в роздумах і сумнівах.
3.Загребельний Павло. Розгін. К,1979р.
Роман про проблеми, які народив НТП, про проблеми науки, про людей праці,
про їх високі ідеали.
4.Загребельний Павло. Смерть у Києві.К.,1984.
Історичний роман про Київську Русь серединиХІІ – початку ХІІІ століття.
5.Кобилянська Ольга. Земля. К., 1983.
Повість про життя буковинського села початку ХХ століття.
6.Книш Георгій Обітниця. Львів, 1989.
Роман – хроніка відтворює картини гострої антифеодальної боротьби- на
Україні, в першій половині ХVІІ ст..,події пов’язані з іменами видатного
просвітника Л.Лизанія, гетьмана П.Канашевича – Сагайдачного.
7.Малик Володимир. Черлені щити. К,1987.
Гостросюжетний історичний роман про відомий похід новгород – сіверського
князя Ігоря на половців у 1185 році. Цікаві історичні факти, драматизм оповіді
– все це захоплює і дозволяє краще зрозуміти важливі події кінця ХІІ століття.
8.Міщенко Дмитро. Синьоока Тивер. Український центр духовної культури., 1986
Автор розкриває маловідомі сторінки нашої історії, відтворюючи події, що
стоять за літописними згадками: боротьбу східних слов’ян із Візантією,
вторгнення у їхні землі обрів. Провідна думка твору – консолідація племен, що
створять пізніше східнослов’янську державу Київська Русь.
9. Старицький Михайло. Разбойник кармелюк. К., 1988
Історичний роман присвячений життю народного героя Устима Кармелюка –
керівника анти кріпосного руху на Правобережній Україні в першій половині
ХІХ століття.
10 Скляренко Семен. Володимир. К.,1991
Наприкінці ІХ ст.. за князювання Володимира Святославовича Київська Русь
прийняла християнство.
Запровадження християнства сприяло посиленню великокнязівської влади,
зміцненню влади, зміцненню єдності, утворенню могутності держави.
11.Шевченко Тарас. Кобзар. К., 1993
З – поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноко
виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне. До
таких належать «Кобзар», книга яку народ український поставив на першому місці серед
успадкованих з минулого національних духовних скарбів.

