
Тематичний план заходів проведення 

«Шевченківського Березня-2017» 

у Київському університеті імені Бориса Грінченка 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЗАХОДИ 

№ Зміст заходу Дата  

проведення 

Відповідальний 

структурний 

підрозділ 

1. Висвітлення на сайті 

Університету та його 

структурних підрозділів  

інформації про величну 

постать Тараса Шевченка 

01-23 березня  

 

 

Всі структурні 

підрозділи 

2. Кураторські години в 

академічних групах 

06-23 березня 

3. Мистецький проект «А я 

дивлюся…і серцем лину…» 

09 березня  

15:20 

НМЦ СГВОДС, 

Інститут мистецтв  

 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ПО СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ 

№ Зміст заходу Дата проведення Структурний 

підрозділ 

4. Шевченківські читання в 

академічних групах  «Вічне 

слово Кобзаря» 

01-10 березня Педагогічний 

інститут 

5. Книжкова виставка «Не 

вмирає душа наша, не 

вмирає воля»  

01-10 березня  Педагогічний 

інститут 

6. Літературний конкурс 

«Шевченкове слово звучить 

крізь віки» 

01-10 березня  Педагогічний 

інститут 

7. Тематична виставка 

«Тарасові шляхи» (Книги, 

статті, документи) 

01-16 березня  Педагогічний 

інститут 

8. Поетичні хвилини за 

творчістю Т.Г.Шевченка 

01 березня  Університетський 

коледж 

9. Вікторина «І чужого 

навчайтеся, і свого не 

цурайтеся…» 

01– 10 березня 

 

Університетський 

коледж 

10. Екскурсія до музею 

Т.Г.Шевченка: 

«Т.Шевченко: життя, 

творчість в документах,  

малюнках»  

02 березня  

14:30 

Університетський 

коледж 

11. Виставка патріотичного 

плакату  

03-10 березня  

 
Інститут 

мистецтв 



«Є Мова – є Держава – є 

Майбутнє!» 

12. Відвідування музею книги 

та друкарства 

України студентами І курсу 

спеціальності «Філологія 

(українська мова і 

література)» 

04 березня 

12:00 

Інститут філології 

 

13. Лекція «Полемічна 

свідомість у творчості 

Тараса Шевченка» 

06 березня  

10:00 

Інститут філології 

 

14. Радіоефір «Шевченківська 

поезія» 

06 березня Факультет 

інформаційних 

технологій та 

управління 

15. Просвітницька акція «Я 

знаю Тараса».  

06-10 березня 

ІІІ поверх Інституту 

(дошка оголошень) 

Інститут людини 

16. Відвідування: 

- Національного музею 

Тараса Шевченка; 

- Будинку-музею 

Т.Шевченка; 

- Меморіального будинку-

музею Т.Г. Шевченка  

6-10 березня  Інститут людини 

17. Фотовиставка «Пам’ятники 

Т.Г Шевченку» 

06-10 березня 

 

Інститут мистецтв 

18. Відвідання Національного 

музею Тараса Шевченка 

студентами 

першокурсниками 

06-13 березня 

 

Факультет 

інформаційних 

технологій та 

управління 

19. Тематичний куточок 

«Шевченко-художник» 

06-13 березня  

 

Факультет 

інформаційних 

технологій та 

управління 

20. Читання поезії Тараса 

Шевченка українською, 

білоруською, польською, 

німецькою, англійською, 

італійською, французькою 

мовами 

07 березня  

11:20 

хол навчального  

корпусу №1 

Інститут 

журналістики 

21. Диспут «В своїй хаті своя й 

правда», присвячений 

творчості Т. Г.Шевченка та 

його сучасників 

07 березня 

17:00 

Інститут філології 

 

22. Презентація, декламування 

віршів «Тарас Шевченко – 

поет» студентами 4 курсу, 

спеціальності «Філологія 

(англійська мова і 

література)» 

07 березня 

15:20 

Інститут філології 

 



23. Екскурсія для студентів 2-го 

та 3-го курсів спеціальності 

«Історія» до Національного 

музею Тараса Шевченка 

07 березня 

(бульвар Тараса 

Шевченка,12) 

Історико-

філософський 

факультет 

24. Відкрита лекція Гальченка 

Сергія Анастасійовича, 

виконавчого директора 

Всеукраїнської асоціації 

музеїв, 3аслуженного 

працівника культури 

України, присвячена огляду 

життя та творчості Тараса 

Шевченка 

09 березня  

11:50 

Інститут 

журналістики 

 

25. Бесіда на тему: «Роль, 

значення і внесок 

Т.Шевченка у формування 

української ідентичності» 

09 березня Історико-

філософський 

факультет 

26. Поетичний конкурс 

«Сторінками Шевченкового 

«Кобзаря» між студентами 

І-ІІІ курсу спеціальності 

«Філологія (українська мова 

і література)» 

09 березня 

13:40 

Інститут філології 

 

27. Перегляд та обговорення 

англомовного 

документального фільму 

«Taras Shevchenko: poet, 

artist, icon» 

09 березня 

10:00 

Інститут філології 

 

28. Презентація проектів 

«Шляхом великої долі 

Тараса Шевченка» 

студентами 6 курсу 

спеціальності «Філологія 

(іноземна)» 

09 березня 

15:20 

Інститут філології 

 

29. Презентація на тему: 

«Філософська спадщина 

Тараса Шевченка і реалії 

українського 

державотворення». 

09 березня  

11:50 

 

Історико-

філософський 

факультет 

 

30. Літературно-художня 

вікторина «І возвеличимо на 

диво І розум наш, і наш 

язик…» 

09 березня 

13:15 

 

Університетський 

коледж 

31. Шевченко очима сучасних 

митців «Тарас серед нас» 

(художня інтерпретація) 

09 березня Факультет права та 

міжнародних 

відносин 

32. Круглий стіл «Фольклорні 

мотиви у творчості 

Т.Шевченка» 

09 березня 

16:10 

 

Університетський 

коледж 

33. Виставка робіт за творами  

Т.Г. Шевченка 

відкриття 10 березня  

 

Інститут мистецтв 



«І барвінком, і рутою, 

І рястом квітчає 

Весна землю; мов дівчину 

В зеленому гаї…» 

34. Круглий стіл: «Т.Шевченко і 

національне виховання 

сучасної молоді» 

 

10 березня 

13:15 

Університетський 

коледж 

35. Літературно-художні 

читання  

«Наша дума, наша пісня 

Не вмре, не загине… 

От де, люде, наша слава, 

Слава України!…» 

10 березня 

13:15 

 

Університетський 

коледж 

36. Написання листів 

студентами та 

співробітниками Факультету 

комп’ютерним шрифтом 

Kobzar KS, що повністю 

відтворює почерк 

Т.Шевченка  

10 березня Факультет права та 

міжнародних 

відносин 

37. Музичний антракт з нагоди 

дня народження  

Т.Г. Шевченка 

10 березня 

 

Інститут мистецтв 

38. Екскурсія в національний 

музей Тараса Шевченка 

11 березня Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і спорту 

39. Круглий стіл:  

«Т.Шевченко і цінності 

сучасного вчителя» 

13 березня 

13:15 

 

Університетський 

коледж 

40 Літературна вітальня  

«І знову про Т.Шевченка» 

14 березня 

13:15 

 

Університетський 

коледж 

41. Музейний квест за 

творчістю Т.Г.Шевченка 

14 березня 

 

Університетський 

коледж 

42. Круглий стіл на тему «Образ 

жінки у творчості Т.Г. 

Шевченка: погляд з ХХІ 

століття» 

14 березня Історико-

філософський 

факультет 

 

43. Круглий стіл «Семантичне 

поле «кохання» на 

перехресті  мов, культур і 

цивілізацій» 

15 березня 

13:40 

Інститут філології 

 

44. Круглий стіл  «Образ 

Шевченка в сучасному 

українському мистецтві: 

старі-нові міфологеми» 

15 березня 

 

Інститут мистецтв 

45. Брейн-ринг 

«Шевченківський березень» 

15 березня Факультет 

інформаційних 

технологій та 



управління 

46. Дискусія на тему: 

«Шевченко у сьогоденні» 

(для студентів 1 курсу 

Інституту мистецтв) 

15 березня 

 

Історико-

філософський 

факультет 

47. Науковий семінар на тему 

«Вшанування Т.Шевченка в 

таборах полонених 

українців у Німеччині та 

Австро-Угорщині (1915-

1918 рр.)» 

16 березня Історико-

філософський 

факультет 

 

48. Круглий стіл «Держава, 

право і суспільство в 

творчості Тараса Шевченка» 

 

22 березня Факультет права та 

міжнародних 

відносин 

49. Читання творів Тараса 

Шевченка японською та 

китайською мовами 

студентами 2, 3, 4 курсів  

спеціальності «Філологія 

(іноземна)» 

23 березня 

11:20 

Інститут філології 

 

50. Круглий стіл «Держава, 

право і суспільство в 

творчості  Тараса 

Шевченка» 

23 березня Факультет права та 

міжнародних 

відносин 

51. «Сучасний рок – Шевченко» 

(знайомство з піснями 

сучасних українських 

виконавців на слова 

Т.Шевченка: гуртів 

«Скрябин», «Тартак», 

Бандурбенд, Kozak System, 

тощо) 

впродовж  

березня 

Факультет права та 

міжнародних 

відносин 

52. Віртуальний екскурсійний 

тур світовими музеями 

Т.Г.Шевченка (англомовна 

версія) 

за окремим планом Факультет права та 

міжнародних 

відносин 

53. Проведення конкурсу серед 

студентів на кращу творчу 

письмову роботу, 

присвячену Т.Г.Шевченку  

за окремим планом Факультет права та 

міжнародних 

відносин 

 


