
Проект  «Тарас Шевченко - провісник долі України» 

присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка 

гімназія «Оболонь» Оболонського району м.Києва 
 

Мета проекту: 

донести до свідомості гімназистів сутність творчості великого Кобзаря, 

виявлення її основної антитези – полум’яна любов до своєї знедоленої нації і 

пристрасний протест проти її гнобителів. 

 

Гасло:  А ти, моя Україно,  

Безталанна вдово, 

Я до тебе літатиму 

З хмари на розмову 

Т.Г. Шевченко 

 

Вік учасників: учні 7-11-х класів, батьки, вчителі. 

Завдання проекту: 

1. Ознайомити учнів з життям та творчістю Т.Г.Шевченка. 

2. Дослідити та проаналізувати постать Тараса Григоровича Шевченка як 

талановитої людини та громадського діяча. 

3. Розкрити тему трагічності жіночої долі в творах видатного співця 

прекрасного — Тараса Григоровича Шевченка. 

4. Вдосконалити навички формулювання і висловлювання власної думки, 

аргументації та переконання. 

5. Залучити всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, вчителів, 

батьків до роботи над проектом 

 

Виконавці проекту: учні 7-11-х класів, класні керівники, батьки. 

Керівник проекту – Кожевнікова Н.В., заступник директора з виховної роботи 

Термін роботи над проектом: березень 2014-березень 2015 рр. 



Результати роботи: 

11.03.14 Равлик О.М., вчитель української мови 

та літератури,  провела вечір пам’яті «Уклін тобі, 

Тарасе», присвячений роковинам смерті 

Т.Г.Шевченка, на який  були запрошені методисти 

НМЦ Оболонського районного управління освіти, вчителі української мови та 

літератури ЗНЗ Оболонського району. На заході 

присутні познайомились з життєвим та творчим 

шляхом Т.Г.Шевченка, з його мистецькою 

спадщиною. Учні читали вірші Кобзаря, показали 

інсценізацію твору «Наймичка», представили власні 

твори, присвячені поетові.  До участі у заході була запрошена співачка і 

бандуристка Н.Боянівська, яка виконала пісні на 

слова Т.Г. Шевченка.  Учні підготували  виставку 

ілюстрацій до творів Т.Г. Шевченка під назвою «Тобі, 

Тарасе!» та виставку творів поета, перекладених 

різними мовами. 

З 12 до 14 березня 2014 року було проведено конкурс «Інсценізація уривків з 

творів Т.Г.Шевченка» серед учнів 9-11-х класів.  

Учні 9-Б класу підготували інсценізацію п’єси Т.Г.Шевченка «Назар 

Стодоля». 

 

 

 

 

 

 

 

Учні 10-А класу підготували інсценізацію поеми Т.Г.Шевченка «Катерина» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учні 11-А класу підготували інсценізацію поеми Т.Г.Шевченка «Відьма»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках святкування Міжнародного 

дня рідної мови було проведено відео 

конференцію з Державною гімназією 

м.Талсі Латвія, під час якої учні 

гімназії читали вірші Т.Шевченка 

українською та англійською мовами. 


