
Сценарний план  
Інформаційно-просвітницького заходу 

 
Традиційний творчий вечір Тетяни Майданович 

«В найдовшу ніч і в найкоротший день. Хранімо світло в наших душах!» 
Особливі грані праці на ниві українського Слова: редаговані, упорядковані 

та спільні видання; передмови, післямови. 
 

Дата та час проведення: 22.12.2021р. о 16.00 

Місце проведення: Будинок письменників України, м. Київ, вул. Банкова, 2. 
(Метро Хрещатик, вихід на вулицю Інститутська) 

 

Організатори заходу: Національна спілка письменників України, 
Київська організація Національної спілки письменників України, 

Видавництво «Дніпро 
 

Учасники акції: 

 Будинок дитячої творчості Шевченківського  району м.Києва. 

 Учні ЗЗСО №199 Шевченківського району м. Києва, вокальний гурт 
«Метелики-веселики» (3 клас, керівник Ольга Янушкевич): Марія Божок, 
Вероніка Білаш, Марія Пиріжок, Кукурік Олександра, Ангеліна Фещук, 
Анастасія Ященко. 

 Учні Дитячої музичної школи № 38 Деснянського району м. Києва: Зарицька 
Агнія (2 кл.); Максим Олекса (4 кл.). 

 Палюшкевич Олександр Вікторович, викладач КДМШ-38 та концентмейстер 
Арендаревська Олена Андріївна, заслужений діяч культури Польщі. 

 Учні різних закладів загальної середньої освіти міста Києва – юні художники та 
читці недільної школи при храмі святителя Михаїла, першого митрополита 
Київського (на території Олександрівської лікарні). 
 

Модератори:  
 Марія Морозенко, голова правління Київської організації Національної спілки 

письменників України, лауреат премії імені Лесі Українки. 

 Лідія Вакуленко, керівник творчих проектів видавництва «Дніпро». 

 Тетяна Майданович, член НСПУ, лауреат літературно-мистецької премії 
«Осіннє золото» ім. Дмитра Луценка. 

 Ольга Янушкевич, композитор, методист БДТ Шевченківського району міста 
Києва, заслужений діяч естрадного мистецтва України. 

 Роман Барановський, поет, автор-виконавець співаної поезії, громадський діяч, 
настоятель храму святителя Михаїла, першого митрополита Київського. 

 Наталія Веселицька – автор проєкту «Сад Любові та Радості України – країни 
Здійснення Мрій», педагог-організатор ЗЗСО №138 Шевченківського району 
міста Києва. 



 
 

Час Вид активності Виконавець  
16.00 – 16.10 Привітання, вітальні слова від організаторів 

заходу 
Марія Морозенко, 
Майданович Тетяна, 
Лідія Вакуленко 

16.10-16.35 Презентація книг Романа Набєгова «Я за 
Україну» та Романа Барановського «Проснутися в 
дитинстві», читання віршів, виконання пісень; 
знайомство з творчістю для дітей Тетяни 
Майданович (опубліковані та нові твори) 

Гурт «Метелики-
веселики» під 
керівництвом Ольги 
Янушкевич, БДТ 
Шевченківського рн. 

16.35-16.55 Презентація збірника композитора Людмили 
Левченко (Бутуханової) «Пісенні узори» 

Вкладачі та учні 
КДМШ № 38 

17.00– 17.45  Презентація книги Романа Барановського 
«Проснутися в дитинстві» (Дніпро, 2021). 
Читання віршів, знайомство з художниками, 
виступ автора 

Учасники недільної 
школи, гості заходу 
(відгуки про книгу), 
Роман Барановський як 
виконавець-співак 
власних творів 

17.45 -18.00 Знайомство із іншими виданнями «Дніпра», до 
виходу у світ яких  долучилася Тетяна 
Майданович як  упорядник, редактор , автор 
передмов і післямов, перекладач (Кобзаренка Ю., 
Мітлаш Маргарити, Турчинова О. та інших 
авторів). 
Зворотній зв'язок, обмін думками та враженнями, 
передача книг дітям та дорослим – учасникам 
заходу та гостям 

Лідія Вакуленко, 
Наталія Веселицька та 
гості і учасники  
заходу 

   

 
 


