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Проект проведення  
Тижня української літератури, присвяченого творчості 

Т.Г.Шевченка 
Тема:Вшанування пам’яті національного генія, 
народного поета України Т.Г.Шевченка.  
Мета:підготувати і провести Шевченківські дні у школі 
для учнів, батьків, вчителів. 
Завдання: 

1. Розробити план проведення тижня. 
2. Сприяти самореалізації кожного учасника, задіяного у програмі 

тижня. 
3. Посприяти створенню емоційно-позитивного мікроклімату. 
4.Забезпечити оформлення кабінету літератури, актового залу, 
виставки матеріалів у бібліотечному фондів, виставки творчих 
учнівських робіт та малюнків. 

Очікуваний результат:Виявлення інтересу до прочитання позапрограмових 
творів Шевченка, глибоке дослідження його біографії, життєвого і творчого 
шляху з метою поглиблення особистих знань та вияву поваги і любові до 
Кобзаревого слова.  
Етапи впровадження 

1. Підготовка до проведення тижня. 
2. План проведення тижня 
3. Конкурс кращих творів та авторських віршів, присвячених творчості 

Т.Г.Шевченка. 
4. Конкурс дитячих малюнків за творами поета. 
5. Шевченківські читання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План проведення заходів до "Шевченківських днів" 

01. БЕРЕЗНЯ 

1) Випуск стінгазет, присвячених 204 річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка 
2) Інформаційні хвилинки "Незабутній Шевченко" (1-11 класи).  
3)Виставка творів Т.Г.Шевченка у шкільні бібліотеці. 
Відповідальні – вчителі української мови та літератури, бібліотекар 
 
06. БЕРЕЗНЯ 

         1) Нагородження переможця  обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  «Об’єднаймося, 

брати мої!»  Батарчук Галини, учениці 11-А класу, на базі  Міського будинку творчості 

дітей та юнацтва.  

         Відповідаьна – Скиба Л.П. 

 
12 БЕРЕЗНЯ 

1)Виставка ілюстрацій до творів Тараса Шевченка "Ми тебе не забули, Тарасе!" 
 (1-4 класи). 
2) Літературна вікторина  "Кобзареве слово – в нашому серці" (5-11 класи). 
Відповідальні - вчителі початкової школи, вчителі української мови та літератури 
 
15 БЕРЕЗНЯ 

1)Конкурс віршів "Живий Шевченко" (5-11 класи). 
Відповідальна -  Скиба Л.П. 
2)Мовно-літературні змагання «Я відкриваю Шевченка» серед учнів 5-х класів. 
Відповідальна -  Скоробогатова О.А. 
 
21 БЕРЕЗНЯ 

1)Відкритий урок в 9-А класі «Еволюція образу матері у творчості Т.Г. Шевченка за 
поемами «Катерина» та «Наймичка». 
Відповідальна- Стріжак Л.М. 
 
22  БЕРЕЗНЯ 

Загальношкільний святковий концерт-свято «Твоя свіча не згасне у віках…» 
Відповідальна- Горяна Л.С. 
 
 

  
 

 

 
 


