
 

План заходів щодо відзначення у м.Конотопі 

 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка  

 

 

№ 

з/ч 

Назва, форма та місце проведення 

заходу 

Дата, час та 

місце 

проведення 

Відповідальний за 

проведення заходу 

Загальноміські заходи 

1. Урочистості з відзначення 200-річчя 

від дня народження Т.Г.Шевченка 

09.03.2014, 

МБК «Зоряний» 

Шинкаренко Т.А., 

Беспала О.В., 

Сизон Т.А., 

керівники закладів 

культури та освіти 

2. Урочисте покладання квітів до 

пам’ятників Т.Г.Шевченку  

09.03.2014, 

пам’ятники 

Т.Г.Шевченку 

по пр.Миру та 

по вул.Леніна  

Шинкаренко О.В., 

Беспала О.В., 

Сизон Т.А. 

 

Заходи в закладах культури міста 

Відповідальні – Шинкаренко О.В., 

керівники закладів культури 

1. Загальноміський конкурс на кращий 

музичний твір на вірші 

Т.Г.Шевченка «Струни кобзаревого 

серця» 

січень-

травень2014 

року 

Макарчук Т.М., 

Паренаго Т.В. 

2. Виставка портретів Т.Г.Шевченка 

«Тарас у пам’яті народу» – 

художніх творів, вишивок, виробів 

із бісеру та інших витворів 

до 09.03.2014, 

експонування - 

березень-

квітень 2014 

року, МЦКіД 

«Кінотеатр 

«Мир» 

Немолот Л.О. 

3. Виставка «Тарасова доля – то 

правда жива», експонування робіт 

уродженця Конотопщини, члена 

спілки художників України – 

Стороженка М.А 

серпень-

жовтень 2014 

року, 

краєзнавчий 

музей 

Мокроусов А.І. 

4. Тематичний урок для учнів середніх 

та старших класів ДМШ №1 «Ми 

чуємо тебе, Кобзарю, через 

століття» 

ДМШ №1, 

березень 2014 

року 

Макарчук Т.М. 
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5. Лекція-концерт «Дзвінкоголосі 

струни життя Кобзаря» для учнів 

СШ №2 та ЗОШ №5 

 

ЦМБ, ДМШ 

№1, березень 

2014 року 

Макарчук Т.М., 

Климчук А.С. 

6. Концерт бандуристів «І лине над 

землею Шевченкове співоче слово» 

для мешканців міста 

10.03.2014, 

ДМШ №2 

Паренаго Т.В. 

7. Цикл лекцій з мультимедійним 

супроводом «Т.Г.Шевченко і наш 

край», «Т.Г.Шевченко і родина 

Лазаревських» для учнів та 

студентів навчальних закладів міста 

протягом року, 

краєзнавчий 

музей 

Мокроусов А.І. 

8. Проведення «круглого столу» 

«Т.Г.Шевченко і брати Лазаревські» 

у рамках заходів з відзначення 180-

річчя від дня народження 

О.М.Лазаревського та 200-річчя від 

дня народження Т.Г.Шевченка 

06.06.2014, 

краєзнавчий 

музей 

Мокроусов А.І. 

9. Проведення 5-ї науково-практичної 

конференції «Конотопські читання» 

з одним із напрямків роботи 

«Шевченко Т.Г. і наш край» 

26.09.2014,  

краєзнавчий 

музей 

Мокроусов А.І. 

10. Розробка та реалізація 

екскурсійного маршруту «Конотоп - 

Київ - Переяслав-Хмельницький - 

Канев» 

до 06.03.2014 Мокроусов А.І., 

керівники 

навчальних 

закладів міста 

11. Підготовка радіопередач «Геній 

української нації», «Т.Г.Шевченко і 

Конотопщина», «Тарасові музи» та 

їх транслювання на FM-радіо 

протягом 2014 

року 

Климчук А.С. 

12. Вікторина для учнів старших класів 

шкіл міста на тему «Йдемо з 

Т.Г.Шевченком у майбутнє» 

березень 2014 

року 

Климчук А.С. 

13. Створення мультимедійних 

презентацій урочистих заходів, 

присвячених пам’ятній даті, та 

розміщення їх на «You tube» 

протягом 2014 

року 

Климчук А.С. 

14. Презентація проекту Державної 

архівної служби України – «Фільми 

про Т.Г.Шевченка» 

березень-

липень 2014 

року 

Мокроусов А.І. 

15. Проведення літературних вечорів 

про Т.Г.Шевченка на базі установ та 

організацій міста 

березень-

травень 2014 

року 

Климчук А.С. 
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16. Підготовка афоризмів Т.Г.Шевченка 

та біографічних відомостей з його 

життя, їх розміщення на транспорті 

та у місцях масового перебування 

січень-лютий 

2014 року 

Гапєєва Л.А., 

Климчук А.С. 

Заходи в навчальних закладах міста 

Відповідальні – Леміш Ю.І., 

керівники навчальних закладів (ВНЗ, ДПТНЗ) 

1. Історична година «Шляхами 

великої долі» 

березень 2014 

року, медичне 

училище 

Косар А.А. 

2. Літературний конкурс та конкурс 

читців  «Мій Шевченко» та «Голос 

Кобзаря» 

лютий-березень 

2014 року, 

медичне 

училище 

Косар А.А. 

3. Книжкова виставка «Крилате слово 

Кобзаря» 

березень 2014 

року, медичне 

училище 

Косар А.А. 

4. Виховна година для студентів 

КІПТу «Ліричні рядки 

Т.Г.Шевченка»  

27.02.2014, 

КІПТ 

Бендерський М.А. 

5. Книжкова виставка «На струнах 

Кобзаревої душі» 

січень-грудень 

2014 року, 

КІПТ 

Бендерський М.А. 

6. Шевченківські дні: 

- встановлення виготовленого 

студентами КІПТу різьбляного 

панно Т.Г.Шевченка; 

- інформаційні хвилини «Незабутній 

Шевченко»; 

- фотоконкурс двійників 

Т.Г.Шевченка; 

- літературно-музичний вечір 

«Тарас Шевченко - forever» 

03.03.2014 – 

06.03.2014, 

КІПТ 

Бендерський М.А. 

7. Фотоконкурс світлин пам’ятників 

Т.Г.Шевченку на території України 

та інших держав «Пам’ятники 

Т.Г.Шевченку» 

лютий-квітень 

2014 року, 

КІПТ 

Бендерський М.А. 

8. Літературний вечір «Шевченкове 

слово у серці моєму – воно 

життєдайна джерельна вода» 

 

13.03.2014, 

КІПТ 

Бендерський М.А. 

9. Науково-практична конференція 

«Його ім’я нам треба пам’ятати» 

10.04.2014, 

КІПТ 

 

Бендерський М.А. 
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10. Літературно-мистецьке свято 

«Шевченкова весна» 

24.04.2014, 

КІПТ 

Бендерський М.А. 

11. Бібліотечна виставка «Вічний, як 

народ» 

травень-

вересень 2014 

року 

Бібик В.В. 

12. Проведення циклу заходів «Живи в 

мені! Ти, спів святий Тараса» 

березень 2014 

року 

Бібик В.В. 

13. Конкурс декламаторів «Натхненні 

кобзаревим словом» 

березень 2014 

року 

Бібик В.В. 

14. Конкурс малюнків «Тут Шевченко 

присутній. Присутні ми…» 

березень 2014 

року 

Бібик В.В. 

15. Літературно-музична композиція 

«Великий син великого народу» 

травень 2014 

року 

Бібик В.В. 

16. Участь у студентській науково-

практичній конференції ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації, м.Лебедин 

 

лютий 2014 

року 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Заходи в дошкільних, загальноосвітніх та закладах позашкільної освіти 

Відповідальні – Беспала О.В., 

керівники закладів  

1. Телеурок з образотворчого 

мистецтва «Слово Тараса в 

малюнках» 

лютий-березень 

2014 року, 

ДХШ 

Дмитренко О.М., 

Іващенко А.В. 

2. Проект про Т.Г.Шевченка «Малює -  

словом, а пише - пензлем» 

березень-

квітень 2014 

року, ДХШ 

Дмитренко О.М. 

3. Майстер-клас для вчителів 

образотворчого мистецтва з 

виготовлення сувенірів «Маленький 

кобзарик» 

квітень 2014 

року, ДХШ 

Дмитренко О.М. 

4. Виставка писанок «Наче писанка - 

село» за мотивами творів 

Т.Г.Шевченка 

до 20.04.2014, 

ДХШ 

Дмитренко О.М. 

5. Робота пересувної виставки робіт 

дітей та вчителів образотворчого 

мистецтва 

червень-

вересень, ДХШ 

Дмитренко О.М. 

6. Проведення екскурсій для учнів 2-7 

класів навчальних закладів міста до 

громадського музею Т.Г.Шевченка 

(с.Шевченкове, Конотопський 

район) 

протягом року Керівники 

навчальних 

закладів 

7. Міжрегіональна виставка 

образотворчих робіт «Тарасові 

шляхи» 

березень 2014 

року, ЦДЮТ 

Ярмола В.М. 



 5 

8. Педагогічно-методична 

конференція вчителів української 

мови та літератури, світової 

літератури та образотворчого 

мистецтва «Роль особистості та 

творчості Т.Г.Шевченка в 

формуванні світогляду, переконань 

і кращих рис характеру сучасних 

українських школярів» 

лютий 2014 

року 

Рибаченко В.О. 

9. Традиційна Фестиваль-виставка 

дитячих творчих робіт декоративно-

вжиткового мистецтва «Джерела 

Конотопщини» за темою «З думкою 

про Великого Кобзаря» 

 

січень-лютий 

2014 року, 

ЦДЮТ 

Рибаченко В.О., 

Ярмола В.М. 

10. Тематичні виховні заходи за 

творчістю Т.Г.Шевченка для 

вихованців середніх та старших 

груп дошкільних навчальних 

закладів міста 

лютий 2014 

року 

Гуминська О.П., 

завідувачі ДНЗ 

11. Брейн-ринг «Неповторні життя і 

творчість Т.Г.Шевченка» серед 

команд учнів 8-9 класів шкіл міста 

 

березень 2014 

року 

Методичне 

об’єднання 

бібліотекарів шкіл 

12. Конкурс виразного читання поезій 

Т.Г.Шевченка серед учнів 3-4 класів 

навчальних закладів міста 

 

березень 2014 

року 

Зеленська Л.М. 

13. Конкурс дитячих малюнків і 

творчих робіт за творами 

Т.Г.Шевченка для учнів 1-4 класів 

навчальних закладів міста 

лютий 2014 

року 

Зеленська Л.М. 

14. Конкурси на кращу методичну 

розробку з мультимедійним 

супроводом за творчістю 

Т.Г.Шевченка: 

-уроку з читання в 1-2 класах; 

-системи уроків з української 

літератури в 9 класі; 

-уроків з української літератури в 6-

8 класах 

лютий – 

березень 2014 

року 

Рибаченко В.О. 

15. Конкурс на кращу методичну 

розробку з мультимедійним 

супроводом виховного заходу 

лютий 2014 

року 

Рибаченко В.О. 
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«Велична пам'ять про Кобзаря»: 

-для учнів 3-4 класів (класоводи); 

-для учнів 5 класів (класні 

керівники) 

16. Тематичні виховні заходи у 

закладах освіти 

24-28 лютого 

2014 року 

Керівники 

навчальних 

закладів 

17. Єдиний Шевченківський урок у          

2-11 класах навчальних закладів 

міста 

11.03.2014 Керівники 

навчальних 

закладів 

18. Проведення навчально-

пізнавальних екскурсій 

педпрацівників, учнів 8-11 класів 

навчальних закладів міста до 

пам’ятних шевченківських місць: 

Києва, Канева, Переяслав-

Хмельницького 

квітень-жовтень 

2014 року 

Рибаченко В.О., 

керівники 

навчальних 

закладів 

19. Проведення зустрічей місцевого 

письменника, члена Національної 

спілки письменників України 

Корнющенка І.П., автора книги 

«Осяйний вінком Кобзареві», з 

учнями навчальних закладів міста 

протягом 2014 

року 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Проведення інших заходів 

1. Соціальне опитування серед 

студентів ВНЗ за учнів ДПТНЗ 

міста «Чи знаємо ми Шевченка?» 

лютий-березень 

2014 року 

Леміш Ю.І. 

2. Літературний конкурс «Ім’я 

Шевченка дзвенить у серцях» та 

проведення літературних читань 

біля пам’ятника Т.Г.Шевченку по 

пр.Миру за участю учасників 

конкурсу 

березень-

травень 2014 

року 

П’явка В.Б., 

Багрянцева О.Ю. 

3. Цикл тематичних передач ТРО 

«Кон-такт» на теми: «Життєвий 

шлях Т.Г.Шевченка», «Сторінками 

творчості Великого Кобзаря», 

«Т.Г.Шевченко на Конотопщині», 

«Мої роздуми з «Кобзарем» в 

руках» (авторські вірші учнів і 

вчителів про Шевченка) 

січень-травень 

2014 року 

Беспала О.В., 

Платонов О.І., 

Іващенко А.В. 

4. «Відкритий мікрофон» (бліц-

опитування конотопців юними 

тележурналістами) «Знайомий 

січень-березень 

2014 року 

Іващенко А.В. 
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незнайомець Тарас Шевченко»                

(2 рази на тиждень) 

5. Телевізійний вечір з читання віршів 

Т.Г.Шевченка іноземними мовами 

та презентацією його пам’ятників 

«Шевченко Internetional»  

лютий 2014 

року 

Беспала О.В., 

Іващенко А.В., 

методичне 

об’єднання 

вчителів іноземної 

мови 

6. Свято вулиці Шевченка та її 

провулків  

кінець червня – 

липень 2014 

року 

Левченко А.М., 

Шинкаренко О.В. 

7. Виготовлення сувенірної продукції 

з зображенням пам’ятників 

Т.Г.Шевченка на Конотопщині 

лютий-березень 

2014 року 

Шинкаренко О.В. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому     А.П.Фалько 

        

Завідувач відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради      О.В.Шинкаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


