


Міжнародна наукова учнівська 
конференція в рамах проекту з 
відзначення 200-річчя від дня 

народження Тараса Григоровича 
Шевченка 

«Пізнаючи Т. Шевченка,  
світ пізнає Україну» 



 
 
 
 

85 школа 
Великому Кобзареві присвячуємо 



Телеурок «Шевченко у моєму 
серці» 



Уроки Кобзаря, виховні години, 
виставки шкільних газет 



Літературно-мистецький вечір 
«Шевченко в серці кожного» 



Танок з рушниками 



Слово вчителя Л. Харченко 



Інсценізація дитячих років  
Т. Шевченка 



Інсценізація творів 
Т.Г. Шевченка 



Презентація відеофільму  
«Край, де родився геній» 



Пісня «Думи мої, думи мої» 



Інсценізація поеми «Катерина» 
вчителями школи 



«Лілея» вірш 



«Садок вишневий коло хати» поезія 



«Зоре моя, вечірняя» пісня  



«Кавказ» поезія 



Відеофільм за проектом  
«Крилаті вислови Кобзаря» 



«Заповіт» співають вчителі 



 

Брейн-ринг: Біографія Т. Г. Шевченка 



 

Проект  
«Дитинство Т. Г. Шевченка» 



 

Проект  
«Пам’ятники Шевченка у світі» 



 

Проект  
«Тарас Шевченко – художник» 



Відвідування Національного музею 
Т. Г. Шевченка 



Шевченківські літературні читання 
«Тарас Шевченко мовами 

національних меншин» 



Мистецький вернісаж  
у бібліотеці «Деміївська»  

за участі Міжнародної громадської організації  
«Інтернаціональний союз» 



 

Постійно діюча книжкова виставка 
«Світова велич Шевченка» у 

шкільній бібліотеці 



Міжнародна наукова учнівська 
конференція в рамках проекту з 

відзначення 200-річчя від дня 
народження Тараса Григоровича 

Шевченка 
«Пізнаючи Т. Шевченка,  

світ пізнає Україну»: 



     Мінськ               Смоленськ              Єреван                   Київ 

Директори шкіл 



 

Презентація шкільних проектів: 
«Світова велич Т. Г. Шевченка: 

творчість поета в контексті світової 
літератури» 



 

Представлення авторської поезії 
про Т.Г. Шевченка 



 

Поезія Тараса Шевченка  
мовами світу 



 

Творчість Т.Г. Шевченка  
очима дітей 



 

Слово Кобзаря оживає в пісні… 



 Гарегин Шураевич Нерсесян 

Єреван 
Єреванська основна школа №135 

ім.Гагіка Степаняна 



 Шпак Надія Олексіївна 

Мінськ 
Гімназія №192 



 

 Дударєва Вікторія Аркадіївна 

Смоленськ 
ЗСШ №12 



 

Повідомлення «Т.Г. Шевченко і 
Смоленщина» 



 

Поезія Т.Г. Шевченка у перекладі 
Твардовського 





ХVІ Всеукраїнська 
конференція учнів 

шкіл ЮНЕСКО  
“Модель ідеального 

суспільства за Шевченком: 
освітні ініціативи ЮНЕСКО 

задля гармонізації 
відносин у  

полікультурному світі 
відповідно до принципів 

“Нового гуманізму” 



У к р а ї н а 
Вільна, оновлена 

Вірить, бореться, переможе 
Душу й тіло віддаємо за нашу свободу 

В о л я 
 


