
День в історії – 105 років з дня смерті Лесі Українки 

 

105 років тому, 1 серпня 1913 року, у віці 42 років померла видатна 

українська письменниця, поетеса, перекладачка та культурна діячка Леся 

Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка). 

 
 Леся Українка входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної 

України. Вона писала поезію, лірику, драму, публіцистику. Також багато часу 

присвятила фольклористиці. Займала активну громадську позицію, була учасницею 

українського національного руху. 

За життя Леся Українка важко хворіла та, не зважаючи на це, продовжувала 

писати. Перший вірш вона написала у 9 років, а останній - у 40 років. Вона стала 

авторкою більше 270 віршів без урахування  поем та драматичних творів, прози, 

листів та статтей.3 

Леся Українка померла в грузинському містечку Сурамі. Її поховано на 

Байковому кладовищі в Києві.  

Протягом вересня 2018 року у всіх закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти області пройшли різнопланові заходи вшанування пам’яті Великої доньки 

України. Згадували біографічні факти, декламували поезії, інсценізували драматичні 

твори письменниці. У кожній бібліотеці були оформленні тематичні виставки. 

Учні Прилуцького професійного ліцею під керівництвом викладача української 

літератури Куленчі Ірини Іванівни провели поетичний вернісаж «Рядки, що зачепили 

душу», літературно-віртуальну екскурсію «Стежками Лесі Українки», виховну годину 
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«Я в серці маю те, що не вмирає». У бібліотеці ліцею працювала змінна тематична 

виставка «Й слово уста мої німії оживило». 

 

 

   
 

Книжково-ілюстративна виставка «Зорій довіку серед нас» була організована у 

Чернігівському професійному ліцеї побуту. Викладач Лоханська Лариса Сергіїівна 

спільно з бібліотекарем ліцею Чучук Вірою Іванівною провели у бібліотеці 

тематичний показовий  урок «Літературна спадщина Лесі Українки». 

 
 



 
 

Викладач Сновського вищого професійного училища лісового господарства  

Кравченко Ольга Анатоліївна та бібліотекар закладу Шуст Тетяна Володимирівна 

організували проведення  віртуальної екскурсії до музею Лесі Українки  у 

с.Косівщина, перегляд відео фільму  «Ні! Я жива, я буду вічно жити!...». У бібліотеці 

училища оформлена тематична виставка «Сила Лесиного слова». 

 
 

Викладачем української літератури Ічнянського професійного аграрного ліцею 

Яковлєвою Тетяною Станіславівною з учнями ІІ курсу було проведено усний журнал 

«Дочка Вкраїни Леся Українка в слові спалахнула як зоря».  

 



 

 
У Чернігівському професійному будівельному ліцеї під керівництвом викладачів 

української літератури Мачачі Ольги Іванівни та Форись Наталки Федорівни було 

проведено низку заходів: 

 
 



 

 
 

 Учні Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту мали 

можливість  пригадати сторінки творчості та життєвого шляху незабутньої Лесі 

Українки під час  практичної конференції «Хтось добрим  словом і мене згадає» та 

інсценізації драми-феєрії «Лісова пісня». Учні у ролях і Мавки, і Лукаша і Килини 

були переконливими в своїх образах.  

 
 



 
 

 
 

Показовий позаурочний захід за творчістю Лесі Українки «Ні! Я жива! Я буду 

вічно жити!...»  підготувала і провела викладач Сосницького професійно аграрного 

ліцею Бахир Ніна Василівна. 



 

 
 

 

 Учні Ніжинського професійного аграрного  ліцею,  вшановуючи пам'ять 

видатної письменниці, під керівництвом викладачів Малахової Діани Михайлівни та 

Кошель Тетяни Анатоліївни  провели  літературну екскурсію «Пам’яті Лесі Українки» 

та усний журнал «Леся Українка: сучасний погляд». 

  



 

У Професійно-технічному училищі № 33 с. Мрин був проведений позаурочний 

захід «Ти для нас не тільки поетеса, а й добрий дух нашої рідної землі». 

У Сокиринському професійному аграрному ліцеї  відбувся літературно-музичний 

вечір «Стежками Лесиних поезій». 

 

 

 У кабінеті української мови і літератури Дігтярівського професійного аграрного 

ліцею організовано  книжкову виставку  творів Лесі Українки, учні переглянули 

художні кінофільми М. Мащенка «Іду до тебе» та  В. Івченка  «Лісова пісня». 



 
 

 
 

У Чернігівському вищому професійному училищі також пройшла низка заходів: 

- провідний бібліотекар Заровна Катерина Миколаївна підготувала виставку 

«Поетеса зламу століть». 

 

 

 

- у коридорі училища протягом тижня учні могли переглянути фотовиставку 

«Леся Українка – геніальна донька українського народу», підготовлену викладачем 

Литвиненко Оленою Анатоліївною; 



- викладач Симанчук Наталія Анатоліївна провела виховну годину «Любов 

– наснага, любов – журба» (Кохання в житті Лесі Українки). 

 

 

Показовий урок за творчістю Лесі Українки з учнями І курсу провела викладач 

Куликівського професійного аграрного ліцею Герасименко Тетяна Іванівна. 

 


