
 

Чудейський ліцей №1 

 

 

Шевченківський тиждень  
у закладі 

 

 

 

 
До 209-річчя від Дня народження  
Тараса Григоровича Шевченка 

присвячується… 

 
 

 
 



 

 
Проєкт проведення  

Тижня української літератури, присвяченого творчості 
Т.Г.Шевченка 

 Тема: Вшанування пам’яті національного генія, народного 
поета України Т.Г.Шевченка.  
Мета: підготувати і провести Шевченківські дні у школі. 
Обґрунтування доцільності: Організація проведення Тижня 
української літератури з метою вшанування пам’яті  

           Т  .Шевченка. 
      Завдання: 

1. Розробити план проведення тижня. 
2. Сприяти самореалізації кожного учасника, задіяного у програмі тижня. 
3. Посприяти створенню емоційно-позитивного мікроклімату. 
4.Забезпечити оформлення виставки матеріалами по тематиці. 

    Очікуваний результат: Виявлення інтересу до прочитання позапрограмових     
     творів Шевченка, глибоке дослідження життєвого і творчого шляху       
    письменника, з метою поглиблення особистих знань та вияву поваги і любові до     
     Кобзаревого слова.                                                                                                                                 
     Етапи впровадження 

1. Підготовка до проведення тижня. 
2. План проведення тижня 
3. Конкурс на кращу ілюстрацію до творів  Т.Г.Шевченка. 
4. Шевченківські читання. 

- Заходи для учнів 5-11 класів. 
- Проведення літературного КВІЗУ  для учнів 7-9-х класів. 

      5. Аналіз проведення тижня, фотозвіт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Шевченкове слово в нашому серці 
 

 
 
 
 
 
 

Благослови той день і час, 
Коли прослалась килимами 
Земля, яку сходив Тарас 

   Малими босими ногами…» 
 

  Тарас Григорович Шевченко... Його безсмертне ім’я і неповторні твори ось уже 
скільки років живуть у серцях народу, в його мріях і сподіваннях, пробуджуючи   
щирі й благородні почуття. Можливо, Тарас Григорович саме та людина, з якої 
кожен повинен брати приклад. У ці дні в нашому ліцеї проходили  заходи до 
Шевченківської річниці, присвячені його великому творчому шляху та неоцінен-
ному доробку Великого Кобзаря. 
  Уже багато років минуло з того дня, як перестало битися благородне серце 
геніального поета, але світлий образ Великого Тараса безсмертний, як і сам   
народ, що породив його.  

 
Перші весняні дні для шанувальників літературної  спадщини  Великого 

Кобзаря – це можливість щоразу по-новому осмислити його поетичні та прозові 
твори, краще осягнути минуле, зрозуміти сучасне й себе в ньому. 

Щороку на початку березня  в  Чудейському ліцеї №1 відбувається низка 
заходів, яку традиційно називають Шевченківським тижнем.  

Учителі готують і проводять тематичні уроки, бесіди, літературні 
години,інформаційні хвилинки,  вечори вшанування пам’яті тощо, присвячені 
творчості Тараса Григоровича Шевченка. Кращому сприйняттю особистості 
митця сприяють  книжкові та художні виставки, експозиції. 

 

 

 



 

    План проведення заходів до "Шевченківських днів" 

 

Дата 

проведення 

Заходи Класи 

Понеділок 

(06.03.23р.) 

Відкриття тижня. 

Інформаційні хвилинки 

«Незабутній Шевченко» 

5-11 кл. 

 

Вівторок 

(07.03.23р.) 

 

Захист проєктів „ Як ми знаємо 

творчість Т. Г. Шевченка ” 

Книжковий вернісаж  

Конкурс на кращу ілюстрацію до 

творів Т.Г. Шевченка 

 9-11 кл. 

 

5-11   кл. 

Середа 

(08.03.23р.) 

Виготовлення лепбука «На згадку 

про Тараса» 

Виготовлення стінгазети  

 

10-11 кл. 

6-8 кл. 

Четвер 

(09.03.23р.) 

Літературний квіз «Шевченкове 

слово в наших серцях» 

7,9 кл. 

П’ятниця 

(10.03.23р.) 

 Вірео реліз «Нам треба голосу 

Тараса» 

Закриття тижня 

7-11 кл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

Інформаційні хвилинки «Незабутній Шевченко» 
(5-11 класи) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мета: 

 поглибити знання учнів про життя і творчість Т. Г. Шевченка; 

 розвивати культуру зв’язного мовлення, пам'ять, увагу, допитливість; 

 виховувати почуття пошани, поваги до творчості Т. Шевченка. 
 
Роль Т. Шевченка в історії українського народу неоціненна. Якби не було  
Шевченка, чи жили б ми сьогодні в незалежній державі? Якби не було Шевченка, 
якою мовою ми б зараз розмовляли? Якби не було Шевченка, чи можна було б 
говорити про окрему українську націю? Тарас Шевченко ж не тільки геніальний 
поет, прозаїк і драматург, не тільки основоположник нової української  
літератури та літературної мови, не тільки геніальний художник. Його 
значення 
 в житті українського народу значно більша. Влучними з цього погляду є слова 
Євгена Маланюка: 

 
Не поет — бо це ж до болю мало, 
Не трибун — бо це лиш рупор мас, 
І вже менш за все — “Кобзар Тарас” – 
Він, ким зайнялось і запалало. 

    

 



 

 Захист проєктів (9, 11 класи) 

„ Як ми знаємо творчість Т. Г. Шевченка ” 

     

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                         Книжковий вернісаж  

У літературі кожного народу, серед її великих творців, є поети, імена яких 

оповиті невмирущою любов’ю і славою. Таким поетом українського народу є 

Тарас Шевченко. Він виступив як поет-новатор, приніс із собою в українську 

літературу "слово нове", новий світ поезії, неповторні образи, картини й барви, 

небачене раніше багатство й широчінь тем, ідей, мотивів, жанрових форм, 

вивів українську літературу на шлях реалізму й народності. Справедливого 

Великого Кобзаря — народного мислителя та творця, вважають народним 

пророком. Не одне покоління українців формувало свій світогляд на його 

творах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс на кращу ілюстрацію до творів Т.Шевченка 

 
«Твої думки, діла і заповіти – 
Як вічне світло, як весняні квіті 
 Цвітуть, живуть 
І будуть вічно жити» 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Виготовлення лепбука «На згадку про Тараса» 
 

Благословен той день і час, 
Коли прослалась килимами 
Земля, яку сходив Тарас 
Малими босими ногами. 
Земля, яку скропив Тарас 
Дрібними росами – сльозами… 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Виготовлення стінгазет 
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Літературний КВІЗ 
«Шевченкове слово в наших серцях» 

          Вчителька української мови та літератури провела гру з учнями 7 та 9 класів. 

Гра містить 6 турів. За кожну правильну відповідь команда отримує 1  бал. 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати протягом однієї гри – 40. 

Запитання кожного туру зачитує вчитель, одночасно відбувається демонстрація 

завдань на великому екрані. Після  туру дається додатково ще 60 секунд на обдумування 

і остаточний запис всіх відповідей у бланк, який команди здають організатору гри, а 

організатор передає членам журі. 

       Кількість учасників у  команді – 8-10 учнів, що сидять за окремими столами. 

Під час гри командам категорично забороняється користуватись будь-якими 

гаджетами для виходу в Інтернет та додатковими «шпаргалками» (зошитами, 

блокнотами й ін.) 

Час гри – 1 урок. 
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Вірео реліз «Нам треба голосу Тараса» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пісні на слова Тараса Шевченка 

Пропонуємо вашій увазі добірку аудіо-та відеозаписів, в яких звучать 

пісні на слова Тараса Шевченка: 

http://www.youtube.com/watch?v=vPCMd0_y9uk Бандуристе орле сизий (муз.О.Тищенка, 

виконує Ірина Білик) 

http://www.youtube.com/watch?v=pl_S-xjmUzo Було колись в Україні (виконує гурт Фата 

Моргана) 

http://www.youtube.com/watch?v=ZbdJ6O62sPc Весільна (Олександр Якушенко і Мар'яна 

Коробйова) 

http://www.youtube.com/watch?v=Y5yYGMgYhgE Вітре буйний (виконує Марина Гольченко і 

Кубанський козачий хор) 

http://www.youtube.com/watch?v=-JfTKzICKDY Вітер з гаєм розмовляє (Олександр Якушенко і 

Мар'яна Коробйова) 

http://www.youtube.com/watch?v=JneF8TGlX3c Гей літа орел, літа сизий 

http://www.youtube.com/watch?v=v-46tRDsAUg Думи мої, думи мої (І всесвітня капела 

бандуристів) 

http://www.youtube.com/watch?v=_iv6Wyv7IXA Заповіт (гурт „Сад”) 

http://www.youtube.com/watch?v=QXah5KsVayg Зоре моя вечірняя, муз В.Захарченка (виконує 

народний ансамбль „Вишня”) 

http://www.youtube.com/watch?v=w_P2WDFqFqA Не женися на багатій (Олександр Якушенко і 

Мар'яна Коробйова) 

http://www.youtube.com/watch?v=uOCxFE4upnE Ой маю, маю я оченята (Олександр 

Якушенко і Мар'яна Коробйова) 

http://www.youtube.com/watch?v=3ty0aWDlyus Реве та стогне Дніпр широкий (виконує Олег 

Александров) 

http://www.youtube.com/watch?v=tXE68q_7lZE Така її доля (Тріо бандуристок „Диво струни”) 

http://www.youtube.com/watch?v=piVsUEhHttI Тече вода з під явора (Олександр 

Якушенко і Мар'яна Коробйова) 

http://www.youtube.com/watch?v=vPCMd0_y9uk
http://www.youtube.com/watch?v=pl_S-xjmUzo
http://www.youtube.com/watch?v=ZbdJ6O62sPc
http://www.youtube.com/watch?v=Y5yYGMgYhgE
http://www.youtube.com/watch?v=-JfTKzICKDY
http://www.youtube.com/watch?v=JneF8TGlX3c
http://www.youtube.com/watch?v=v-46tRDsAUg
http://www.youtube.com/watch?v=_iv6Wyv7IXA
http://www.youtube.com/watch?v=QXah5KsVayg
http://www.youtube.com/watch?v=w_P2WDFqFqA
http://www.youtube.com/watch?v=uOCxFE4upnE
http://www.youtube.com/watch?v=3ty0aWDlyus
http://www.youtube.com/watch?v=tXE68q_7lZE
http://www.youtube.com/watch?v=piVsUEhHttI
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Підведення підсумків 

Протягом тижня учні Чудейського ліцею №1 довели, що, звертаючись 
до Кобзаря, вони мудрішають, духовно зростають, бо Тарас Шевченко для 
кожного свідомого українця є символом незламності духу, справжності, 
патріотизму й щирої любові до України. 

 
Творчість Т. Шевченка є імпульсом до розуміння суті української 

історії, життя народу. Із упевненістю можна говорити, що «Шевченко 
виступає сьогодні духовним будівничим нашої держави», через сприйняття 
поетової спадщини народ України «національно самостверджується, 
морально зміцнюється, духовно очищується». 

 
Так, припадаючи до благодатного мистецького джерела нашого 

літературного генія, школярі виявляли  неабиякі філологічні нахили й 
здібності: вирішували тести (7-11 класи), виготовляли стінгазети (5-8 
класи), працювали із QR-кодами (5-11кл.), хмарами слів (знаходили назви 
віршів Т.Шевченка) (5-11кл.), створювали лепбук (6-11 класи), проєкти (9-11 
класи), малювали малюнки до творів Великого Кобзаря (5а,5-б класи) тощо. 
 

                                                                         
                                                                       
                                                                        Встань, поете, подивися 

                   на поля просторі, 
 колоситься там пшениця, 

 наче синє  море. 
Україна твоя вільна, 

вже панів немає, 
і народ наш український 

сам шлях обирає. 
І в сім’ї народів славних, 

в сім’ї вольній, новій 
тебе згадує ,поете, 

незлим тихим словом! 

 


