
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ  

       ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

          НАКАЗ 

 

від 18.03.2019 р.                                 № 238 

 

 

Про проведення загальноміського 

Тижня зарубіжної літератури 

в закладах загальної середньої освіти 

 

 

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради, з метою підвищення інтересу до читання творів зарубіжної літератури, 

культурної компетентності учнівської молоді, популяризації творчої майстерності 

вчителів зарубіжної літератури, організації пошукової та самостійної роботи учнівської 

молоді, виховання поваги до літературних та культурних традицій народів світу, 

формування естетичних смаків 

 

 

1. Провести з 15.04 до 19.04.2019 р. загальноміський Тиждень зарубіжної 

літератури «Література – мистецтво слова». 

2. Затвердити склад оргкомітету з питань проведення Тижня зарубіжної літератури 

(додаток 1). 

3. Затвердити план проведення Тижня зарубіжної літератури (додаток 2). 

4. Директорам закладів загальної середньої освіти забезпечити виконання заходів 

та подати інформацію про заплановані заходи до проведення Тижня зарубіжної 

літератури (Н.Рущак, каб.310) (додаток 3). 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора ІМЦ О.Савку. 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                          Ігор Максимчук 

 

 
Н.Рущак,  

53-56-73                                           
 
          

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти та науки 

від 18.03.2019 р. № 238  

 

Склад організаційного комітету 

з питань проведення Тижня зарубіжної літератури 

 

О.Савка – директор інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та науки, 

голова оргкомітету. 

 

Члени оргкомітету: 

А.Рудак – головний спеціаліст Департаменту освіти та науки; 

Н.Рущак – методист інформаційно-методичного центру;    

Г.Павлікова – учитель НВК «Школа-гімназія № 3», керівник міського методоб’єднання 

вчителів зарубіжної літератури; 

І.Тугай – учитель НВК «Школа-гімназія № 3», керівник творчої групи вчителів-

словесників. 

                     

 

Директор Департаменту освіти та науки                          Ігор Максимчук 

 

 

Додаток 2 

до наказу Департаменту 

освіти та науки 

від 18.03.2019 р. № 238 

 

План 

проведення Тижня зарубіжної літератури  

«Література – мистецтво слова» 

 

Гасло Тижня  «Література - це храм, куди можна ввійти лише з чистою совістю і 

шляхетними намірами» 

Ф.Шиллер 

 

 

Дата  Захід Місце 

проведення 

Відповідальні 

15.04 1. Відкриття Тижня зарубіжної 

літератури. Хепінінг. «Літературний 

Stanislaviv ІФ». 

 

 

 

 

ЗШ № 24, 

актова зала, 

початок         

о 14.30 год. 

 

 

 

Н.Рущак, 

І.Мельничук, 

О.Гусак, учителі 

зарубіжної 

літератури. 

Запрошуються 3 

учні від закладу 



 

 

2. Книжковий вернісаж: реклама 

улюбленої книги. 

 

3. Інтерактивне опитування 

«Читацькі смаки сучасної молоді». 

 

 

 

Заклади 

освіти  

 

Заклади 

освіти 

освіти. 

 

Учителі 

зарубіжної 

літератури. 

Учителі 

зарубіжної 

літератури. 

16.04 1. Загальноміський огляд-конкурс 

лепбуків із зарубіжної літератури 

«Улюблені письменники та їх твори». 

 

 

2. Інтерв’ю з улюбленим літературним 

героєм. 

 

3. Інсценізація казки зарубіжного 

письменника «Казка з дитинства 

запрошує в гості…»). 

Департамент 

освіти та 

науки 

 

 

 

Заклади 

освіти 

 

Заклади 

освіти 

 

 

Н.Рущак, 

Г.Павлікова, 

учителі 

зарубіжної 

літератури. 

 

Учителі 

зарубіжної 

літератури. 

Учителі 

зарубіжної 

літератури. 

17.04 1. Загальноміський літературний 

конкурс із зарубіжної літератури «О, 

велич таланту!»  

 

2. Книжково-ілюстративні виставки, 

виховні години, присвячені пам’ятним 

датам зарубіжної літератури 

«Письменники-ювіляри». 

ЗШ № 21 

 

 

 

Заклади 

освіти 

 

 

Н.Рущак, 

О.Чопик, 

Г.Павлікова. 

 

Учителі 

зарубіжної 

літератури. 

18.04 1. Виставка учнівських ілюстрацій до 

творів зарубіжних письменників (за 

вибором): «Читаємо, уявляємо, 

малюємо» (5-9 класи). 

2. Урок-мандрівка «Дивовижний світ 

сучасної зарубіжної літератури». 

Заклади 

освіти 

 

 

 

Заклади 

освіти 

Учителі 

зарубіжної 

літератури та 

образотворчого 

мистецтва. 

Учителі 

зарубіжної 

літератури. 

19.04  Закриття Тижня зарубіжної літератури. 

Урочисте нагородження переможців 

літературних конкурсів із зарубіжної 

літератури. 

 

 

НВК 

«Школа-

гімназія       

№ 3», актова 

зала, 

початок         

о 14.00 год. 

 

Н.Рущак,  

Д.Скиданчук, 

Г.Павлікова, 

учителі 

зарубіжної 

літератури.  

Запрошуються 

учні-переможці 



 конкурсів. 

 Упродовж 

тижня 
Бліц-турніри, відеочеленджі, ігри, 

літературні квести, книжкові 

вернісажі, тематичні уроки, усні 

журнали, літературні вікторини. 

 

Заклади 

освіти 

Учнівська 

молодь, учителі 

зарубіжної 

літератури. 

 
 
 

Директор Департаменту освіти та науки                          Ігор Максимчук 

 

 

 

 

Додаток 3 

до наказу Департаменту 

освіти та науки 

від 18.03.2019 р. № 238  

 

 

Інформація  

про заплановані заходи до 

проведення Тижня зарубіжної літератури 

 

 
№ 

за/п 

Дата проведення  Захід Місце проведення Відповідальні 

     

     

     

 


	Гасло Тижня  «Література - це храм, куди можна ввійти лише з чистою совістю і шляхетними намірами»
	Ф.Шиллер

