
22 лютого в Ковельському фаховому медичному коледжі розпочалася 

низка заходів, присвячених 150-ій річниці від дня народження знаменитої 

української поетеси Лесі Українки.  

Викладач Дричик В.В. зі студентами ІІ-го курсу освітньо-професійної 

програми Акушерська справа провели засідання круглого столу «Знайома і 

невідома Леся».  

 

 

Тематичний виховний захід, приурочений 150-й річниці з дня народження 

Лесі Українки, - годину спілкування "В її імені барви України" підготували і 

провели студенти І курсу спеціальності Медсестринство (освітньо-професійна 

програма Акушерська справа).  

 

Згадали життєвий і 

творчий шлях поетеси, 

декламували вірші. 

Обговорили 

багатогранну творчу 

особистість Лесі 

Українки, незгасимий 

вогонь її таланту, високе 

поетичне слово, 

написане душею. 



На занятті української літератури студенти І курсу спеціальності 

Медсестринство, освітня програма Лікувальна справа, групи «Б» отримали 

творче завдання: намалювати ілюстрацію до улюбленого творю Лесі Українки. 

Постать письменниці надихнула творити! 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 лютого  студенти І курсів та викладачі Ковельського фахового 

медичного коледжу взяли участь у заході «Високе світло імені і слова - 

поетичний альбом до 150-річчя Лесі Українки», який відбувся в центральній 

районній бібліотеці м. Ковеля.  

 



Черпайте мудрість та натхнення! Читайте твори Лесі!  

Відкривайте частіше збірки її творів, щоб насолодитися, дивуватися, 

захоплюватись, щоразу відкривати для себе таку рідну і водночас незвідану 

Лесю Українку! 

 

«Будуть приходити люди, 

вбогі й багаті, веселі й сумні, 

радощі й тугу нестимуть мені, 

їм промовляти душа моя буде.» 

З монологу Мавки розпочала гру-вікторину «Леся Українка - скарб нашої 

Батьківщини» Вознюк І.В., заступник з питань гуманітарної освіти і виховання. 

Студенти груп «А» і «Б» І курсів освітньо-професійної програми Лікувальна 

справа наввипередки відповідали на запитання викладача і насамкінець, 

декламували вірші Лесі і про Лесю. 

 



Викладач української мови та літератури Михалевич С.Г.  провела цікаву 

відеопрезентацію «Життєвий та творчий шлях Лесі Українки», приурочену 150-

річчю від дня народження славної доньки Волинського краю. Студенти мали 

можливість узагальнити та систематизувати знання про славетну поетесу. 

 

"Я житиму сльозою серед співів...."- під такою назвою 25.02.2021 в 

Ковельському фаховому медичному коледжі пройшов театралізований вечір-

елегія ,приурочений 150-річчю з Дня народження славетної поетеси,нареченої 

іменем свого народу,- Лесі Українки.  

 

Виховний захід, який провела викладач української мови та літератури, 

зарубіжної літератури Михалевич С.Г. разом зі студентами І курсу освітньо-

професійної програми Лікувальна справа групи "А"  представлений у формі 

вечора-елегії з використанням спогадів сучасників поетеси,епістолярної 

спадщини,уривків поезій,елементів інсценізації. 



 

Творчість славнозвісної письменниці давно переросла рамки свого часу й 

увійшла до  золотої скарбниці української літератури. 

Світлина на пам'ять - на згадку про незабутні хвилини: 

 

 

Не забувайте слова Лесі Українки: «Хто має силу ходити по гострому 

камінню, той завжди дійде до чогось вищого, ніж той, хто ходить гладенькими, 

рівними шляхами…»  

 

 

 


