
 
 

  

Хотіла б я піснею стати 

У сюю хвилину ясну, 

Щоб вільно по світі літати, 

Щоб вітер розносив луну. 

 

Щоб геть аж під яснії зорі 

Полинути співом дзвінким, 

Упасти на хвилі прозорі, 

Буяти над морем хибким. 

 

Лунали б тоді мої мрії 

І щастя моє таємне, 

Ясніші, ніж зорі яснії, 

Гучніші, ніж море гучне. 

 

В Україні 25 лютого 2021 року на державному рівні відзначать 150-річчя з 

дня народження Лесі Українки. 

З нагоди відзначення ювілею видатної поетеси України Лариси Петрівни 

Косач, геніального митця і борця, рівноцінну постать, якій важко знайти навіть 



на планетарних художніх теренах, рекомендуємо в закладах загальної середньої 

освіти провести онлайн-заходи: 

• поетичні флешмоби «Поезія Лесі Українки мовами народів світу»; 

• вікторини «Лесин віночок»;  

• веб-мандри «Країнами на крилах поезії Лесі»; 

• створення і наповнення віртуального музею Лесі Українки; 

• віртуальну екскурсію «Місцями життя Лесі Українки»; 

• тематичні уроки з нагоди 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки 

«На шлях я вийшла ранньою весною»; 

• виховні години: «Я вийду сама проти бурі», «Хотіла б я піснею стати…»; 

• конкурси читців творів поетеси «Її вірші як перла многоцінні»; 

• круглі столи «Творчість Лесі Українки – видатне явище світової культури»; 

• створення ілюстрацій до творів видатної письменниці; 

• конкурси учнівських творів «До тебе, наша Лесю, серце лине»; 

• конкурси читців власних поезій «У подарунок Лесі»; 

• перегляди кінофільмів: 

– «Леся Українка» (документальний фільм Богдана Голеня) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу https://uaua.top/11090/ (Дата 

звернення 10.02.2021); 

– «Леся Українка» (фільм із циклу «Великі українці») [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу 

https://www.youtube.com/watch?v=dlthsclHJKc (Дата звернення 

10.02.2021); 

– «Цікаві факти про Лесю Українку» (документальний фільм про 

мужню жінку, одного із наймогутніших символів держави – Лесю 

Українку) [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

https://www.youtube.com/watch?v=Nervg_RnMkM (Дата звернення 

10.02.2021); 

–  «Іду до тебе» (фільм про трагічне кохання Лесі Українки до 

революціонера-марксиста Сергія Мержинського). [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу 

https://www.youtube.com/watch?v=X58CR7zwTrw (Дата звернення 

10.02.2021). 
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Рекомендуємо добірку корисних та цікавих матеріалів, які допоможуть в 

організації заходів: 

 

1. Сценарій до 150-річчя з дня народження Лесі Українки [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-150-ricca-z-

dna-narodzenna-lesi-ukrainki-409998.html (Дата звернення 10.02.2021); 

2. Лепбук на тему: «Леся Українка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

https://vseosvita.ua/library/lepbuk-na-temu-lesa-ukrainka 

221972.html?fbclid=IwAR3JBG5sPzdrcUes6QfCeQwonwpOx4GsPG-

k56Jm37ejit3_5L2mgnQ2Tmg (Дата звернення 10.02.2021); 

3. Презентація до 150-ої річниці з дня народження Лесі Українки [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-150-oi-

ricnici-z-dna-narodzenna-lesi-ukrainki-409026.html (Дата звернення 

10.02.2021);  

4. Літературна кав’ярня «Сім струн життя Доньки Прометея» до 150 -річчя від 

Дня народження Лесі Українки [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-150-ricca-z-dna-narodzenna-lesi-ukrainki-409998.html
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https://vseosvita.ua/library/literaturna-kavarna-sim-strun-zitta-donki-prometea-

do-150-ricca-vid-dna-narodzenna-lesi-ukrainki-409708.html (Дата звернення 

10.02.2021); 

5. «Леся Українка. Цікаві факти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

https://vseosvita.ua/library/plakat-lesa-ukrainka-cikavi-fakti-410974.html (Дата 

звернення 10.02.2021); 

6. Виховна година до дня народження Лесі Українки «Ти себе Українкою 

звала» [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

https://vseosvita.ua/library/vihovna-godina-do-dna-narodzenna-lesi-ukrainki-ti-

sebe-ukrainkou-zvala-408205.html (Дата звернення 10.02.2021); 

7. Презентація до 150-річчя від Дня народження Лесі Українки [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-150-richchya-

vid-dnya-narodzhennya-lesi-ukra-nki-218417.html (Дата звернення 

10.02.2021); 

8. Виховний захід до 150 річчя з дня народження Лесі Українки «Сором – 

хилитися і долі коритися» [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

https://naurok.com.ua/vihovniy-zahid-do-150-richchya-z-dnya-narodzhennya-

lesi-ukra-nki-sorom-hilitisya-i-doli-koritisya-214994.html (Дата звернення 

10.02.2021). 

 

 

Методист з виховної роботи  

навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку  

Сумського ОІППО 

 

 

 

           Т.В. Блужан 

 

Підпис наявний в оригіналі 
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