
                                                                            “ 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  червень  2019 року 

 

№ Дата 

проведення 

Назва заходу Виконавець 

1.  Щодня Пізнавально - розважальний майданчик 

«Відпочивай, грай і книжки читай» 

Б/ф № 1 

2.  Щочетверга Бібліотечна кіно – вітальня «Літературні герої на 

великому екрані» 

ЦБ 

ім.М.Островського 

3.  01.06.19р. Озвучення конкурсу «Коростенський вальс» та 

розважальної програми  (до Дня захисту дітей) 

МПК ім.Т.Шевченка 

4.  01.06.19р. Перегляд літератури «Завжди було і буде вічним 

дитина з книгою в руці» 

Б/ф № 4 

5.  01.06.19р. Інформаційна  мозаїка   «Свої права ти добре 

знай, та й право інших поважай» (до Дня захисту 

дітей) 

Б/ф № 8 

6.  01.06.19р. Правова гра «Дитинства чудова пора» Б/ф № 7 

7.  02.06.19р. Правова лабораторія до «Права свої ти добре 

знай, та й право інших поважай» (до Дня захисту 

дітей) 

Б/ф № 3 

8.  03.06.19р. Літературно - ігровий експрес «Серед дитячих 

мрій і втіх»» 

Б/ф № 1 

9.  04.06.19р. Book – travel «Відкриваємо Китай разом» (із 

циклу «Країнами і континентами» до року Китаю 

в Україні) 

Б/ф № 2 

10.  04.06.19р. Дартс літературно - екологічний  «Живої природи 

душа промовляє» (до всесвітнього Дня охорони 

навколишнього середовища) 

Б\ф № 8 

11.  05.06.19р. Інформаційний калейдоскоп «Австрія в колі 

європейських країн» (до року української 

культури в Австрії) 

ЦБ 

ім.М.Островського 

12.  05.06.19р. Усний журнал «Вода! Ти є Життя! Повинні всі 

знати, водні ресурси зберігати» (до міжнародного 

Десятиріччя дій «Вода для сталого розвитку») 

Б/ф № 6 

13.  05.06.19р. Година екознань «Людина і довкілля» Б/ф № 7 

14.  06.06.19р. День інтернету «Давайте поспілкуємось» Б/ф № 4 

15.  06.06.19р. Естафета книжкового літа «Ура! Ура! Веселий 

час! Прийшли канікули до нас!» 

Б/ф № 2 

16.  07.06.19р. Показ вистави АТГ «Креатив» «Таємниця 

східного лісу або у 11 столітті wi-fi не ловить» 

МПК ім.Т.Шевченка 

17.  07.06.19р. Інформаційно - пізнавальний урок «Д.Менделєєв: 

історія життя вченого і винахідника» (до 

міжнародного Року періодичної системи 

ЦБ 

ім.М.Островського 



Менделєєва) 

18.  07.06.19р. День читацької мрії «Казкові сюрпризи чарівної 

валізи» (до міжнародного Дня казок) 

Б/ф № 3 

19.  09.06.19р. Експромт – балаганчик  «Бібліотека гуртує 

друзів» (до міжнародного Дня друзів)     

Б/ф № 3 

20.  10.06.19р. День друзів у таборі «Країна дитинства скликає 

друзів» 

Б/ф № 2 

21.  12.06.19р.  Бібліо - ретро  «Книжкові раритети  нашої                                                             

бібліотеки» 

Б/ф № 6 

22.  13.06.19р. Країнознавча мандрівка «Китай: дивовижна 

країна та цілий світ» (до року Китаю в Україні) 

(до міжнародного Десятиріччя зближення 

культур) 

ЦБ 

ім.М.Островського 

23.  13.06.19р. Цікаві новини «Ім’я китайською. Ієрогліфи 

Китаю» 

Б/ф № 4 

24.  13.06.19р. Майстер – клас «Літня аплікація» (в рамкакх 

арт - студії «Творчими долонями») 

Б/ф № 2 

25.  14.06.19р. Святковий концерт до Дня медичного 

працівника 

МПК ім.Т.Шевченка 

26.  15-16.06.19р. Фестиваль «ДобриняFest» ВКіТ, МПК 

ім.Т.Шевченка 

27.  15.06.19р. Година саморобок «Твори. Вигадуй. Спробуй» Б/ф № 7 

28.  15.06.19р. Виставка - пошук «Твої книжкові тезки»                                 

(книжки, де головні герої носять ім’я читачів) 

Б/ф № 8 

29.  17.06.19р. Бібліографічні  заняття «Загадки країни 

«Чомучляндії» 

Б/ф № 1 

30.  20.06.19р. Урок-тренінг «Культура віртуального 

спілкування: мережевий етикет, інформаційна 

безпека» 

ЦБ 

ім.М.Островського 

31.  21.06.19р. Фото - репортаж «Моє безпечне місто» Б/ф № 8 

32.  21.06.19р. Година моралі «Пронеси добро і милосердя через 

усе своє життя» 

Б/ф № 6 

33.  22.06.19р. Мітинг скорботи з нагоди Дня вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні 

МПК ім.Т.Шевченка 

34.  22.06.19р. Мовна регата «Мова нашого народу неповторна і 

своя / В ній гримлять громи в негоду, в тиші – 

трелі солов’я» 

Б/ф № 7 

35.  23.06.19р. Показ вистави «Лотерея» АТГ «Креатив» МПК МПК ім.Т.Шевченка 

36.  26.06.19р. Юридичні пазли «Цікава казка – правова 

підказка» 

Б/ф № 1 

37.  26.06.19р. Виставка журнальних публікацій «Заради 

здоров’я завтра – потурбуйтесь про себе сьогодні» 

Б/ф № 4 

38.  26.06.19р. Урок – застереження «Видатні особистості – 

жертви передозування » (до міжнародного Дня 

боротьби проти зловживання наркотиками) 

Б/ф № 5 

39.  26.06.19р. 

 

Книжкова виставка –порада інсталяція  

«Буду я природі другом»  

Б/ф № 6 

40.  27.06.19р. Правовий орієнтир «Перехрестя мудрого закону » 

(до Дня Конституції України)                                   

Б/ф № 3 



41.  28.06.19р. Виставка - приманка ««Reader Land» - читай 

креативно» 

Б/ф № 8 

42.  28.06.19р. Музичний супровід проведення «Свята 

випускників – 2019» 

МПК ім.Т.Шевченка 

43.  30.06.19р. Святкові заходи з нагоди Дня молоді та Дня 

Конституції 

ВКіТ, МПК 

ім.Т.Шевченка 

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

44.  впродовж 

місяця 

організація проведення екскурсій ВКіТ, ТКІЦ 

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

суспільно-культурного життя громади на  

офіційному сайті міста, соціальних мережах 

ВКіТ, ТКІЦ 

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

популяризації пам’яток  

ВКіТ, ТКІЦ 

Методична робота 

47.  до 14.06.19р. Підготовка сценарію до святкування Дня 

медичного працівника 

МПК ім.Т.Шевченка 

48.  до 22.06.19р. Підготовка сценарію проведення мітингу 

скорботи до Дня вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні 

МПК ім.Т.Шевченка 

49.  До 29.06.19р. Підготовка сценарію проведення урочистої 

частини до Дня молоді та Дня Конституції 

МПК ім.Т.Шевченка 

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 


