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«Світ наш –  лише школа, де ми вчимося пізнавати» М. Монтень  

 
 

XVI Всеукраїнська конференція учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО  

«Модель ідеального суспільства за Шевченком: освітні ініціативи ЮНЕСКО  

задля гармонізації відносин у полікультурному світі відповідно 

до принципів «Нового гуманізму» 
 

 

28 листопада 2014 року відбулось відкриття XVI Всеукраїнської конференції учнів 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Модель ідеального суспільства за Шевченком: освітні ініціативи 

ЮНЕСКО задля гармонізації відносин у полікультурному світі відповідно до принципів «Нового 

гуманізму». Організатором конференції була Гуманітарна гімназія «Гармонія». Двері для 57 

учасників Асоційованих шкіл ЮНЕСКО гостинно відкрив Технічний ліцей Дніпровського району 

міста Києва. 

На урочистому відкритті першого дня конференції були присутні такі поважні гості: Гевко 

Андрій Євгенович, заступник Міністра освіти і науки України; Герасим’юк Ольга 

Володимирівна, Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і 

радіомовлення, представник України у Керівному комітеті Ради Європи з питань медіа та 

інформаційного суспільства (CDMSI); Дем’янюк Олександр Олександрович, другий секретар 

відділу (Секретаріату) Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Департаменту світового 

українства та культурно-гуманітарного співробітництва; Александрович Олександр 

Ярославович, директор Першого європейського департаменту Міністерства закордонних справ 

України; Фіданян Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради; Горбунов Ярослав Володимирович, голова 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; Глоба Марія Костянтинівна, 

Національний координатор проекту ПАШ ЮНЕСКО, Міністерство освіти і науки України, 

Рудаківська Світлана Вікторівна, проректор з довузівської підготовки, професор Київського 

міжнародного університету; Некряч Анастасія Іванівна, доктор політичних наук, професор 

Київського міжнародного університету; Іваніна Наталія Василівна, начальник управління освіти 

Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації та Сидоренко Наталія Анатоліївна, 

заступник директора РНМЦ Дніпровського управління освіти з питань інноваційної та 

експериментальної діяльності, інклюзивної освіти, моніторингових досліджень та співпраці в 

галузі освіти. 
 

 



Так як конференція присвячена відзначенню 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, 

то всі учасники та гості мали змогу познайомитися з різними інсценізаціями його творчості та 

біографічних відомостей у різних номерах, зокрема у музичній елегії «Тарасе, ти оспіваний в 

віках…» (виконавець – Маховська С. Л., учитель української мови та літератури Гуманітарної 

гімназії «Гармонія», кандидат історичних наук), декламуванні поезії Романа Лубківського «До 

автопортретів утрачених або невідомих» (виконавець – учень 9-А класу Технічного ліцею 

Двіжона Б.), хореографічній постановці «Зоре моя вечірняя» (балетмейстер Шалапа С. В., 

виконавці – студенти Лисюк В., Вовк С.), театралізованій постановці «Незриме писане пером» 

(режисер-постановник Кратко Ю. В., виконавці – студенти Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв України). 
 

 

Творча сесія ІІ: «Український проект – молодіжна синквейн-естафета» була проведена у 

вигляді бліц-презентацій ідеального образу власної держави. Команди шкіл по черзі зачитували 

свої, раніше підготовлені за умовами конференції, синквейни. Після чого Секретаріатом було 

обрано і нагороджено Топ-10 кращих синквейнів. 

Далі у порядку денному була Ігрова сесія І: «Україна – Шевченко –ЮНЕСКО»: квест-тур, за 

проведення якої був відповідальний учитель історії Гуманітарної гімназії «Гармонія» Сорокін 

Олександр Юрійович. Всі учасники були розділені на 4 команди, з ними було проведено 

ознайомлювальний інструктаж, після чого отримали картки з завданням квест-туру. За кожною з 

команд була закріплена аудиторія в якій учасники виконували ігрові дії. Перший робочий день 

конференції завершився для учнів-учасників пошуково-дослідницькими сесіями: 

Сектор культури: 

А. Проектна студія «Роль жінки у суспільстві за Т.Г.Шевченком та гендерні ініціативи 

ЮНЕСКО» (керівники – Мінаєва С. В., учитель української мови та літератури Гуманітарної 

гімназії «Гармонія»; Сірош О. М., учитель української мови та літератури Технічного ліцею) 

Сектор освіти: 

Б. Конструкторське бюро моделей «Освіта як пріоритет розвитку суспільства: співзвуччя 

поглядів Т.Г.Шевченка та ЮНЕСКО» (керівники – Авраменко І. А., заступник директора з 

навчально-виховної роботи, вчитель фізики Гуманітарної гімназії «Гармонія»; Зенкова І. А., 

учитель української мови та літератури Технічного ліцею ) 

  

   



Сектор комунікації та інформації: 

В. Анімаційний центр «Міжнаціональний діалог – шлях до стійкого миру у суспільстві 

(заклики Кобзаря та досягнення ЮНЕСКО)» (керівники – Маховська С. Л., учитель української 

мови та літератури Гуманітарної гімназії «Гармонія», кандидат історичних наук; 

Кудрявцева Ю. Г., учитель англійської мови Технічного ліцею).  

Сектор соціальних і гуманітарних наук: 

Г. Експертно-правова рада «Боротьба Т.Г.Шевченка за дотримання природних прав 
людини та діяльність ЮНЕСКО у цій царині» (керівники – Карпенко О. М., учитель світової 
літератури, історії та правознавства Гуманітарної гімназії «Гармонія»; Жебель А. А., 
учитель історії та правознавства Технічного ліцею). 

 

 
 

Робота у секціях мала такий вигляд: 

 експрес-лекції представників Секретаріату, керівників комісій; 

 бліц-презентації власних графічних моделей, відеороликів, проектів Декларацій, ключових 

тез учасниками команд; 

 розробка шкільної моделі ідеального суспільства за секторами та формування пропозицій 

до Декларації конференції. 

А у цей час для керівників команд проходила науково-практична сесія, керівниками якої 

були: Чинок Олена Іванівна, заслужений працівник освіти України, директор Гуманітарної 

гімназії «Гармонія»; Андрієнко Анатолій Михайлович, директор Технічного ліцею. 

Другий день конференції розпочався заключною сесією «Освіта для всіх», а саме: 

виступом  доктора психологічних наук, професора КНУ ім. Т. Г. Шевченка  Помиткіна Едуарда 

Олександровича «Роль освіти у процесі створення ідеального суспільства».  

Далі  підбили підсумки пошуково-дослідницьких сесій, які відбулися попереднього дня.  З 

результатами робити кожного сектору виступили керівники та обрані представники комісій.  

Урочисту крапку було поставлено колективним ухваленням Резолюції конференції. 

Творча сесія: «Погляд у майбутнє» була презентована глядачам постановкою п’єси           

Е. Шмітта «Мислителі» (виконавці – учні Гуманітарної гімназії «Гармонія»). 

Урочисте закриття конференції, вручення сертифікатів та нагородження переможців було 

влучно завершено виступом дитячо-юнацької хореографічної студії «Щасливе дитинство» і 

народним ансамблем танцю «Україна».  
 
 

 


