ДОДАТОК 1
До наказу № 161 від 19.03.2018 р.
ЗАХОДИ
щодо виконання Постанови Верховної Ради України № 2286-VІІІ від 08.02.2018 р.
«Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки»
№
1

2

3

Зміст заходу

Дата

Місце
Відповідальний
проведення
Організувати діючу виставку творів постійно бібліотека
Хаустова Л. Ю.
Лесі Українки
Вітченко Л. М.
Герасимова Л. М.
Проводити тематичні виховні
години у навчальних групах:
квітень за
Іванова Л. М.
 «Вітрила її долі»;
2018 –
розкладом Керівники груп
 «На шлях я вийшла ранньою
лютий
весною»;
2021
 «І матимеш у серці те, що не
вмирає»;
 «Поетеса злому століть»;
 «Зі співом на вустах»;
 «Митті яскравого життя»;
 «Співачка зорі провідної»;
 «Вона в віки майбутні йти
повинна»;
 «Горить зоря її поезії над
краєм»;
 «Довго щирими сими словами
до людей промовлятиму я»;
 «Правдива іскра Прометея»;
 «Мрії зламане крило»;
 «Ні долі, ні волі у мене нема»;
 «Мудрість, народжена
талантом»;
 «Незгасне світло поетичної
зорі»;
 «Берегиня українського
народу»;
 «Співоча душа України»;
 «Леся Українка – дочка
українського народу»;
 «На крилах пісень»
Організувати віртуальні екскурсії:
 до Новоград-Волинського
лютий
Каб34, 36
Чиркіна В. О.
літературно-меморіального музею; 2019,
Костюк Т. І.
 пам’ятники Лесі Українки у
2020,
світі
2921
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Засідання круглих столів «На світі
запалає вогонь моїх пісень»
Конференції про життя і діяльність
родини Драгоманових-Косачів
Семінари: «Леся Українка: доля,
культура, епоха»
Конкурси учнівських творів,
власних висловлювань « «Миті
яскравого життя»
Тиждень української літератури,
присвячений 150-річчю з дня
народження Лесі Українки «Вірші
лесі Українки – це перла
многоцінні, це дивний скарб серед
земних
скарбів»
Перегляд презентацій по творчості
Лесі Українки
Літературні читання, конкурси
декламаторів
Інсценізація драматичних творів
Лесі Українки «Лісова пісня»,
«Бояриня»
Конкурс творчих робіт «Леся
Українка і сучасність», «Леся
Українка – трибун українського
народу»
Інформацію про проведення заходів
відображати на сайті.
Брати участь у обласних заходах,
присвячених 150-річчю з дня
народження Лесі Українки

травень
2018

Каб 34,36

січень
2019

Бібліотека

квітень
2019
лютий
2021

лютий
2021
лютий
2021
лютий
2020

Чиркіна В. О.
Костюк Т. І.

Хаустова Л. Ю.
Вітченко Л. М.
Герасимова Л. М.
Каб 15, 34, Костюк Т. І.
36
Чиркіна В. О.
Ткачук О. І.
Актова зала Викладачі укр.
мови та
літератури

Актова зала
гуртож.
Викладачі укр.
мови та
Актова зала літератури
гуртож.
Каб 34,36
Викладачі укр.
мови та
літератури
Викладачі

постійно

Корякіна О. М.
Вітченко Л. М.

за
планом

Корякіна О. М.
методисти

Заступник директора з навчальної роботи

О. М. Корякіна

