
ГКМК 

і 200-річчя з дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка 



Тарас Григорович Шевченко 

(1814-1861) 

 Видатний український поет, прозаїк, 
драматург, художник, політичний і культурний 
діяч. Він був людиною універсальних 
обдарувань та інтересів. Все його життя і 
творчість були присвячені українському 
народу. Поет мріяв про ті часи, коли його 
країна буде незалежною суверенною державою, 
коли в Україні шануватимуться мова, культура 
та історія народу, а люди будуть щасливими.  

 



Проект заходів по вшануванню 200-річчя 

з дня народження Т. Г. Шевченка 

  На 37-ій сесії Генеральної конференції 

Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури (ЮНЕСКО) в Парижі було 

затверджено пропозицію України внести в 

Календар пам'ятних дат ЮНЕСКО в 2014 - 2015 

роках 200-річчя Тараса Шевченка. Про це 

повідомила прес-служба Міністерства культури 

України.  



Заходи колегіуму 

1. Проведення літературно-мистецьких 
вечорів до вшанування 200-річчя з дня 
народження Тараса Григоровича 
Шевченка,що включено в календар пам`ятних 
дат ЮНЕСКО. 



2. Виготовлення тематичних стінгазет з 

метою кращого ознайомлення із творчістю 

митця. 

3. Створення мініатюрної історичної 

бібліотеки, присвяченої  мистецтву поета.  

4. Виставка шкільних робіт на тему 

шевченкіани. 

 

 



Відвідини заходів, приурочених 

до 200-річчя з дня народження 

Тараса Шевченка 

1. Святкування 200-річчя з дня народження 

Тараса Шевченка 

2. ІІІ міська науково-практична конференція 

асоційованих шкіл Юнеско м. Києва 



Святкування 200-річчя з дня 

народження Тараса Шевченка 

     13 березня 2014 року у ВНЗ 

«Університет економіки та права «КРОК» 

відбулося літературно-музичне свято до 

200-річчя з дня народження Тараса 

Шевченка. Цього дня знову відкривали 

Шевченкове слово як слово високої 

художньої досконалості.  



ІІІ міська науково-практична 

конференція асоційованих 

шкіл Юнеско м. Києва 

 
     18-го листопада в Ліцеї відбулася III 

науково-практична конференція 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО міста Києва 
«Філософські основи духовних цінностей 
як істина миру. Толерантність як 
внутрішній ресурс розвитку особистості та 
суспільства». 



     На конференції також піднімалося 

питання, власне, безпосередньо творчості 

Тараса Григоровича Шевченка. 

Представленим був танцювальний номер, 

присвячений 200-річчю з дня народження 

митця. 



Дякуємо за увагу! 

Наша адреса: 

02217, м. Київ, 

вул. Драйзера, 9а 

тел:   (044) 547-13-90, 547-12-20 

факс: (044) 547-12-20 

E-mail: colegium@collegium.edu.ukrsat.kiev.com 

 


