
                                                                            “ З А Т В Е Р Д Ж У Ю ” 

                                                                              Заступник міського голови 

 

                                                                              ___________О.О.Дзига 

 

 

П Л А Н 

роботи відділу та закладів культури на  квітень  2019 року 

 

№ Дата 

проведення 

Назва заходу Виконавець 

1.  01.04.19р. Книжкова виставка  «Добрий сміх не б’є, не 

мучить, він на світі жити учить»  

Б/ф № 1 

2.  01.04.19р. Літературно - біографічний феномен «Сучасний 

діалог з Гоголем» (до 210-ї річниці від дня 

народження Миколи Гоголя) 

Б/ф № 3 

3.  01.04.19р. Літературна полиця «Писати - це єдина річ, яка 

мені по-справжньому подобається» 

(до 35-річчя від дня народження М.Кідрука)           

Б/ф № 8 

4.  01.04.19р. Літературна полиця «Читаючи Гоголя, ми 

пізнаємо себе» (до 210-річчя від дня народження 

М. Гоголя)                       

Б/ф № 8 

5.  02.04.19р. Пізнавально-розважальна гра «Книга — 

чарівниця, відкриває таємниці»                                                                  

Б/ф № 3 

6.  02.04.19р. Сміх – тайм «Гумор – джерело довголіття» Б/ф № 7 

7.  02.04.19р. Казкотерапія «Казку слухають малята»  Б/ф № 1 

8.  03.04.19р. Книжкова виставка – інсталяція «Великодний 

кошик» 

Б/ф № 6 

9.  04.04.19р. Бібліографічна гра «Якщо автора я знаю, швидко 

книгу вибираю» 

Б/ф № 2 

10.  04.04.19р. Інтернет - профбутік «Знайди своє покликання» Б/ф № 5 

11.  05.04.19р. Бесіда – діалог «Кожного дня і кожну хвилину 

оберігайте всяку пташину» 

Б/ф № 4 

12.  05.04.19р. Бібліо - терапевтична виставка «Література  як 

мікстура» 

Б/ф № 1 

13.  05.04.19р. Наукова краєзнавча конференція, присвячена 100-

річчю подій Української революції 1917-1921 

років 

ВКіТ, МПК 

ім.Т.Шевченка 

14.  07.04.19р. Виставка - мотиватор «Про здоров’я треба знати, 

про здоров’я треба дбати» (до Дня здоров’я)    

Б/ф № 3 

15.  12.04.19р. Правовий лекторій- зустріч «Що варто знати про 

приватизацію землі» (консультація спеціаліста 

земельного відділу) 

ЦБ 

ім.М.Островського 

16.  12.04.19р. Космічна вікторина «Небо зорями рясніє, 

таємниче і глибоке, всесвіт нам бентежить мрії..І 

так притягує до себе!»  

Б/ф № 1 

17.  12.04.19р. Респект – зустріч «Настрій на Ура!» (в рамках 

бібліотерапії «Підтримка. Порозуміння. 

Людяність») 

Б/ф № 2 



18.  12.04.19р. Година інформації «Легенди космічної доби» Б/ф № 5 

19.  12.04.19р.  Читаймо казки в ролях:                                                       

«Лисичка сестричка та сірий вовк» 

Б/ф № 6 

20.  13.04.19р. «Експериментальні досліди літописного водного 

шляху від Коростеня до Києва». Початок сплаву 

лодії (парк культури і відпочинку «Древлянский») 

МПК ім.Т.Шевченка 

21.  13.04.19р. Урок здоров’я «Здоровий спосіб життя – запорука 

здоров’я » 

Б/ф № 7 

22.  13.04.19р. Книжково - інформаційна виставка «中國 вражає 

та дивує»  (до відзначення року Китаю в Україні)                                                                                                     

Б/ф № 8 

23.  14.04.19р. Недільний балаганчик «Веселимося, граємо та 

книжечки читаємо»  

Б/ф № 1 

24.  15.04.19р. Урок народознавства «Ляльки моєї бабусі» Б/ф № 1 

25.  16.04.19р. Екологічна мандрівка «Той хвороби оминає – хто 

в гаю частіш буває» 

Б/ф № 4 

26.  16.04.19р. Віртуальний віраж «Мультакадемія для малюків» Б/ф № 1 

27.  16.04.19р.  Брейн – ринг  «Молодь обирає здоров’я!» (до  

всесвітнього Дня здоров’я.)  

Б/ф № 6 

28.  17.04.19р. Година гумору «Майстри сатири та гумору» Б/ф № 5 

29.  18.04.19р. Зустріч з актуальною книгою «Корисні поради, 

які змінять твоє життя» (в рамках проекту 

«Вільний простір») 

ЦБ 

ім.М.Островського 

30.  18.04.19р. Інтелектуальна гра «Цілющі рослини нашого 

краю» 

Б/ф № 2 

31.  19.04.19р. Екологічна слайд - подорож «Мальовничий світ 

українських парків» (до десятиріччя 

біорізноманітності) 

ЦБ 

ім.М.Островського 

32.  20.04.19р. Екологічний лікнеп «Нехай Земля квітує всюди, її 

багатство зберігаймо люди!» 

Б/ф № 7 

33.  23.04.19р. 

 

Майстер-клас «Червоні маки пам’яті» (до Дня 

пам’яті та примирення  (виготовлення поробок) 

ЦБ 

ім.М.Островського 

34.  23.03.19р. Урок екологічних знань «Екосередовище і 

сучасність» 

Б/ф № 5 

35.  23.04.19р. Арт - майстерня « Нумо, пензлик, потанцюй – 

гарно писанку малюй» 

Б/ф № 3 

36.  23.04.19р. Урок безпеки «Країна Стобід»   Б/ф № 1 

37.  24.04.19р. Майданчик здоров’я «Абетка безпеки здоров’я 

для вашого малюка» (в рамках проекту «Вільний 

простір») 

ЦБ 

ім.М.Островського 

38.  25.04.19р. Острів творчості «Нема переводу  звичаям 

народу» (Великодні мотиви у хенд мей виробах) 

Б/ф№ 4 

39.  25.04.19р. Ігрова карусель «ІгроDAY скликає друзів» (до 

міжнародного Дня настільних ігор) 

Б/ф № 3 

40.  25.04.19р. 

 

 Усний журнал «Атомне століття раною горить» 

(до 33-роковин Чорнобильської трагедії) 

Б/ф № 6 

41.  26.04.19р. Мітинг-реквієм до 33-х роковин аварії на ЧАЕС ВКіТ, МПК 

ім.Т.Шевченка 

42.  26.04.19р. Читацький діалог «Кого і чому читаємо? Лідери 

читацьких вподобань в сучасній українській 

ЦБ 

ім.М.Островського 



літературі»(в рамках проекту «Вільний простір» 

43.  26.04.19р. Година екологічної інформації «Наслідки 

Чорнобиля: що маємо сьогодні?»  

Б/ф № 6 

44.  26.04.19р. Актуальний репортаж «Чорнобиль. Двадцять 

шосте квітня – це ми з тобою винні без вини» 

Б/ф № 4 

45.  26.04.19р. Екологічна година «Чорнобиль на землю насипав 

журби» (до Дня Чорнобильської трагедії) 

Б/ф № 5 

46.  26.04.19р. Літературно - екологічна експедиція «Осліпли очі 

України в сльозах чорнобильських дощів» (до 

річниці аварії на ЧАЕС ) 

Б/ф № 3 

47.  26.04.19р. Аукціон корисних знань «Дачна академія : все, 

що потрібно для доброго врожаю» 

Б/ф № 2 

48.  30.04.19р. Фестиваль дитячої творчості «Бібліотека має 

таланти» 

Б/ф № 2 

Діяльність з питань розвитку туризму та охорони культурної спадщини   Ф № 8 
49.  впродовж 

місяця 

організація проведення екскурсій ВКіТ, ТКІЦ 

50.  -//- висвітлення роботи закладів культури, подій 

суспільно-культурного життя громади на  

офіційному сайті міста, соціальних мережах 

ВКіТ, ТКІЦ 

51.  -//- виконання охоронних заходів щодо збереження та 

популяризації пам’яток  

ВКіТ, ТКІЦ 

Методична робота 

52.  до 25.04.19р. Підготовка сценарію до 33-х роковин 

Чорнобильської трагедії 

МПК ім.Т.Шевченка 

53.     

Фінансово-господарська діяльність 

2. впродовж  

місяця 

Забезпечення функціонування конференц-зали у 

міському Палаці культури ім.Т.Г.Шевченка 

ВКіТ, МПК 

ім.Т.Шевченка 

3. -//- Продовження ремонтних робіт в закладах 

культури 

Всі заклади 

4. -//- Прибирання територій біля приміщень закладів 

культури 

-//- 

        

 

 

 

               Начальник відділу 

               культури і туризму                                                                  Л.П.Беркович 


