                                                                                                               	
План
заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка 


№
з/п
Назва заходу
Дата та час проведення
Місце проведення
ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ
	

Покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку
9 березня
2014 року
о 10.00
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
	

Участь в Гранд-концерті за участю хорових колективів міста і області та участь читців у літературному марафоні «Відкритий мікрофон»
9 березня 
2014 року
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
	

Участь одеських художників у виставці біля пам’ятника  Т.Г. Шевченку
9 березня 
2014 року
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
	

Проведення районних конкурсів:
- на краще читання поезій Т.Г. Шевченка;
- на кращий малюнок-сувенір (декоративно-ужиткове мистецтво) за темою «Мій дарунок тобі, великий   Кобзарю»
Лютий
2014 року

Заклади освіти 
	

Проведення конкурсу «Кобзар і сучасність» з                            3-х номінацій: «Кращий твір», «Кращий реферат», «Кращий малюнок»
Лютий
2014 року
Інформаційно-методичний центр департаменту освіти та науки Одеської міської ради
	

Гала-концерт за підсумками  міських конкурсів «Кобзар і сучасність»,  «А я просто українка, україночка», виставка учнівських  художніх та декоративно-ужиткових робіт 
27 лютого                    2014 року
Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості
(Приморський бульвар, 1)
	

Проведення читацьких конференцій для учнів                           9-11-х класів на тему «Заповіт українського пророка», присвячених 200-річчю від дня народження                          Т.Г. Шевченка, із залученням одеських письменників і представників міських бібліотек
Лютий-березень
2014 року

Загальноосвітні навчальні заклади
	

Відвідування учнями загальноосвітніх навчальних закладів, вихованцями притулку для дітей, дитячого будинку вистави «Тарасові весни»
Березень
 2014 року
Одеський академічний український музично-драматичний театр  
ім. В. Василька
	

Проведення класних годин у 5-11-х класах на тему «Світова  велич українського поета»
Березень
2014 року
Загальноосвітні навчальні заклади
	

Презентація з образотворчого мистецтва для учнів початкових класів «Шевченко – художник»
Лютий-березень
2014 року
Загальноосвітні навчальні заклади
	

Проведення відкритих уроків для учнів загальноосвітніх навчальних закладів  біля пам’ятника Т.Г. Шевченку
Квітень-травень                             2014 року
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка 
	

Фестиваль дитячої творчості «Не згасне Кобзарева іскра» 
Червень-липень                   2014 року
Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія»
(вул. Дача Ковалевського, 93)
	

Міський конкурс читців, поетів, прозаїків «Срібне слово», присвячений 200-річчю від дня народження                                      Т.Г. Шевченка
Жовтень 
2014 року
Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості 
(Приморський бульвар, 1)
	

Брейн-ринг серед шкільних команд, присвячений творчості Т.Г. Шевченка
Листопад 
2014 року
Інформаційно-методичний центр департаменту освіти та науки Одеської міської ради
(вул. Канатна, 134)
	

Організація виставки творів Т.Г. Шевченка в шкільних бібліотеках
Впродовж
2014 року
Загальноосвітні навчальні заклади 
	

Заключний етап IV муніципального фестивалю-конкурсу дитячого мистецтва  «Я люблю тебе, Україно!», присвяченого 200-річчю від дня народження                               Т.Г. Шевченка
6 березня
2014 року
 о 16.00
Одеська обласна філармонія
(вул. Буніна, 15)
	

Літературно-музична присвята «Кобзарю – 200» за участю Дитячої музичної школи № 4 м. Одеси
8 березня 
2014 року
о 12.00
Палац культури ім. Л. Українки 
(вул. Жуковського, 38)
	

Гала-концерт V відкритого міського конкурсу юних музикантів «Крок до успіху», присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка
22 березня 
2014 року
Дитяча музична школа № 11 м. Одеси
(вул. Варненська, 12)
	

Концерт духового оркестру Муніципального театру духової музики ім. О. Саліка, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка
   27 березня    2014 року
Муніципальний театр духової музики ім. О. Саліка
(вул. Приморська, 59)
	

Гала-концерт VII відкритого фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Фонтанська весна», присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка
17 травня 
2014 року
о 13.00
Дитяча музична школа № 8 м. Одеси
(вул. Баштанна, 7)
	

Вшанування «Слово Кобзаря»
18 травня 
2014 року
об 11.00
Сел. Шевченко-3,
вул. Перемоги, 26
біля бібліотеки-філії № 34
	

Гала-концерт та нагородження переможців Першого відкритого конкурсу «Рідна мати моя»
24 травня 
2014 року
о 16.00
Ротонда біля Кримського бульвару
	

Гала-концерт IV фестивалю солістів-вокалістів та вокальних ансамблів «Співоча юність Одеси»
24 травня 
2014 року
Одеський літературний музей
(вул. Ланжеронівська, 2)
	

Звітний концерт зразкового фольклорного ансамблю «Цветень» за участю хореографічних колективів «Карнавал» та «Фантазія», ансамблю народної музики «Одеські музики»
31 травня 
2014 року
  15.00
Ротонда Міського саду
	

Концерт духового оркестру Муніципального театру духової музики ім. О. Саліка, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка
14 червня 
2014 року
о 18.00
Думська площа
	

Конкурс дитячого малюнка «Світ дитинства», присвячений 200-річчю від дня народження                             Т.Г. Шевченка
Червень 
2014 року
Міська художня галерея
(вул. Успенська, 4а)
	

Виставка творів одеських художників, присвячена                  200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка
Червень 
2014 року
Колонада на Приморському бульварі
	

Благодійний концерт «Шевченко та музика» учнів та викладачів Дитячої музичної школи № 15 ім. Т.І. Боєвої м. Одеси 
Червень 
2014 року
Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку 
ім. Я. Корчака
(вул. Гайдара, 3-а)
	

Виставка творів одеських художників, присвячена                200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка
Серпень 
2014 року
Міський сад
	

Гучні читання «Літературними стежками Шевченка»
9 вересня  
2014 року
об 11.00
вул. Піонерська, 5а
біля бібліотеки-філії № 32
	

«Кобзареві струни» – концерт за участю учнів та викладачів Дитячої музичної школи № 8 м. Одеси
1 жовтня 
2014 року
Дитячий культурний центр мікрорайону Великого Фонтану
(вул. Баштанна, 7)
	

«Молитва» – виставка художніх робіт 
3 грудня 
2014 року
Інтернат для глухих дітей № 91
(вул. Репіна, 1)
	

Конкурс «Літературна вітальня», присвячена                      200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка для підопічних територіального центру соціального обслуговування Приморського району м. Одеси
4 березня 
2014 року
о 12.00
Бібліотека  № 16 
(вул. Новосельського, 68)
	

Виставка робіт письменника
5 березня 
2014 року
о 15.00
Територіальний центр соціального обслуговування Малиновського району 
(вул. Богдана Хмельницького, 62)
	

Шевченківські читання для підопічних територіального центру соціального обслуговування Київського району                   м. Одеси
6 березня  
2014 року
 о 12.00
Територіальний центр соціального обслуговування Київського району 
(вул. Генерала Петрова, 8)
	

Літературно-музична композиція «Пам'яті Великого Кобзаря» за участю артистів Одеської обласної філармонії, ансамблю бандуристів «Мальви» для дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей та дітей-інвалідів. Художня виставка «Жінки про творчість                               Т.Г. Шевченка»
15 березня 
2014 року
о 12.00
Центр української культури
(вул. Польська, 20)
	

Екскурсія-лекція «Шевченко – художник». Концерт пам'яті Т.Г. Шевченка за участю артистів Одеської обласної філармонії для дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей та дітей-інвалідів
29 березня 
2014 року
о 13.00 та
о 14.00
Одеський художній музей
(вул. Софіївська, 5-а)

	

Проведення зустрічі медичної громади з нагоди вшанування 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка 
7 березня
2014  року
з 15.00 до 18.00
Культурно-діловий центр медичних працівників
(вул. Грецька, 20)

	

Бесіди  «Між нас тобі, Тарасе, жити»,  «Велич Тарасового слова», «Т.Г. Шевченко – художник»
Лютий-березень
2014  року
КУ «Притулок № 1 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради» 
(вул. Валентини Терешкової, 12-а)
	

Проведення конкурсів читців «Вірші Т.Г. Шевченка», малюнків за творами Т.Г. Шевченка, груп «Відомі сторінки творчості Т.Г. Шевченка».
Літературна вітальня. Інсценування творів Т.Г. Шевченка
Лютий-березень
2014  року

КУ «Притулок № 1 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради» 
(вул. Валентини Терешкової, 12-а)
	

Відвідування книжково-ілюстративної виставки у бібліотеці, тематична бесіда «Творчість                                      Т.Г. Шевченка»
28 лютого
2014  року
Бібліотека Одеської загальноосвітньої школи № 28 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
(вул. Академіка Філатова, 13-в)
	

Проведення  історичного екскурсу «Сторінками життя і творчості великого Кобзаря»; виховної години                           «Т.Г. Шевченко – великий син України»; поетичного вечора «Кобзарем  його ми звемо»
Березень
2014 року

КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
(вул. Краснова, 3-в)
	

Оформлення літературно-просвітницького куточка в бібліотеці гуртожитку «Тарас Шевченко – символ нації»
6 березня
2014 року

КУ «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
(вул. Боженка, 19-в)
	

Випуск стіннівок «Вшануємо Кобзаря»
6 березня
2014 року

КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
(вул. Краснова, 3-в)
	

Літературно-музична композиція «Апостол правди» 
7 березня
2014 року

КУ «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
(вул. Боженка, 19-в)
	

Проведення тематичного читання  «Ми тебе не забули, Тарасе»
5 березня
2014 року

Військова академія сухопутних військ Збройних Сил України       
(Фонтанська дорога, 10)
	

Науково-практична конференція «Твій образ у серці збережемо»
26  лютого
2014 року
 Одеський державний університет  
 внутрішніх справ
 (вул. Успенська, 1)
	

Концерт «З Тарасових джерел» 
14 березня 
2014 року                       о 16.00
Одеська державна філармонія
(вул. Буніна, 15)
	

Відкритий міський концерт «Уклін тобі, Тарасе»
21 квітня 
2014 року                         о 15.00
вул. Дерибасівська, 
міський ярмарок
	

Гала-концерт, присвячений 200-річчю з дня народження  Т.Г. Шевченка
26 квітня 
2014 року                    о 10.00
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
	

Проведення суботників на об’єктах культурної спадщини, пов’язаних з іменем Т.Г. Шевченка 
ІІ, ІІІ, ІV квартали                   2014 року
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
	

Підготовка та випуск святкового номера газети «Одеський вісник», присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка
Березень 
2014 року
КП «Редакція газети «Одеський вісник»
	

Організація медіа-акції з широкого анонсування та висвітлення у засобах масової інформації святкових заходів
Впродовж 
2014 року
Департамент інформації та зв’язків з 
громадськістю Одеської міської ради

Київський район

	

Урочисте районне свято «Шанує Тараса велика родина» (театралізована літературно-музична композиція, виставка творчості вчителів та учнів закладів освіти району, екскурсія до музею «Шевченківська світлиця», ярмарок та інше) 
12 березня 
2014 року
о 14.00
Одеська гімназія № 9 Одеської міської ради Одеської області (просп. Академіка Глушка, 1-Г)
	

Години духовного спілкування «Чи є у вашій родині спогади, пов’язані з ім’ям і творчістю геніального українця?»
Січень-квітень
2014 року
Заклади освіти району
	

Районна історико-літературна конференція                            «Т.Г. Шевченко і сучасність» для учнів 9-11-х класів
Лютий
2014 року
Одеська спеціалізована загальноосвітня школа № 86 І-ІІІ ступенів                                     з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області 
(вул. Академіка Вільямса, 79)
	

Районний конкурс ілюстрацій до творів Т.Г. Шевченка
Лютий
2014 року
Районний методичний кабінет
	

Шевченківські читання 
Лютий
2014 року
Економічний ліцей 
(Люстдорфська дорога, 33)
	

Організація постійно діючих виставок, фотовітрин, експозицій з відповідної тематики
Протягом                   2014 року
Заклади освіти району
	

Організація та проведення екскурсії для вчителів української мови та літератури  «Місцями Тараса Шевченка» 
24-30 березня 
2014 року
м. Канів
	

«Круглий стіл»  для вчителів суспільно-гуманітарного циклу «Роль Тараса Шевченка в історії України та державотворення»
Березень
2014 року

Одеська загальноосвітня школа № 72                  І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
(вул. Ільфа і Петрова, 15-а)
	

Районний конкурс читців творів Т.Г. Шевченка «Поезії Тараса Шевченка торкнулися моєї душі»
Березень
2014 року

Одеський навчально-виховний комплекс «Гармонія»
(вул. Олександра Невського, 43/2-а),
ОЦДЮТ «Еврика»
(Люстдорфська дорога, 51)
	

Районна літературна вікторина «Тарасові шляхи» для учнів 3-4-х класів
Березень
2014 року
Одеський навчально-виховний комплекс № 263 
(вул. Академіка Вільямса, 54)
	

Брейн-ринг, присвячений творчості Т.Г. Шевченка
Березень
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 27                     І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                               (Люстдорфська дорога, 33)
	

Тематичні уроки: «Жіноча доля у творчості Тараса Шевченка», «Т.Г.  Шевченко – художник і поет», «Полум’яне слово Кобзаря в музиці», «Тернистими шляхами долі…» – урок-подорож
Березень
2014 року

Заклади освіти району
	

«Великий Кобзар і Одеса» – творча зустріч старшокласників  закладів освіти району  з митцями слова Одещини
Квітень
2014 року

Одеська загальноосвітня школа № 55                І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                                 (вул. Ільфа і Петрова, 25)
	

Читацька конференція за участю Спілки письменників Одещини, культурних діячів
Травень
2014 року
Одеська гімназія № 9 Одеської міської ради Одеської області
(просп. Академіка Глушка, 1-Г) 
	

Проведення конкурсу дитячого малюнка за творами               Т.Г. Шевченка
Червень
2014 року
Пришкільні табори
	

Відвідування вистави «Тарасові весни» учнями закладів освіти району 
Вересень
2014 року

Одеський академічний український музично-драматичний театр  
ім. В. Василька
	

Районний конкурс вишиванок
Вересень
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 63                 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                                           (вул. Академіка Корольова, 12)
	

Районний конкурс на кращий урок з української літератури, присвячений Т.Г. Шевченку, – «Живий у праці віковій»
Жовтень
2014 року
Заклади освіти, районні методичні кабінети
	

Організація та проведення екскурсії для учнів  «Місцями Тараса Шевченка» 
Листопад 
2014 року
м. Канів
	

Проведення щорічного конкурсу української пісні «На крилах пісень – від давнини до сучасності», присвяченого 200-річчю з дня народження  Т.Г. Шевченка
Листопад
2014 року

Санаторій ім. В. Чкалова
	

Відкриття експозиції музею «Шевченківська світлиця»
Грудень
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 80                  І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
(вул. Ільфа і Петрова, 13/1)

Приморський район


Районний конкурс на кращий  малюнок і кращий сувенір (декоративно-ужиткове мистецтво) «Мій дарунок тобі, великий Кобзарю»
25 лютого 
2014 року
о 14.30
ЦДЮТ «Дивосвіт»
(вул. Спиридонівська, 10)

	

Участь у відкритті виставки у бібліотеці                                      ім. М. Горького, присвяченій творчості Т.Г. Шевченка, виступ читців
3 березня 
2014 року
о 13.00
Бібліотека ім. М. Горького
	

Виставка учнівської творчості «Куточок Т.Г. Шевченка на Приморському бульварі» 
9 березня                    2014 року
о 10.00
Приморський бульвар

	

Інтернет-вітальня «Шляхами до Шевченка»; онлайн-вікторина «Невідомий Шевченко»; Інтернет-екскурсії до музеїв ім. Т.Г. Шевченка
3-10 березня                  2014 року
Заклади освіти району 
	

Відкриття виставки у Літературному музеї «Шевченкіана Одеського літературного музею» спільно з учителями та учнями Одеської спеціалізованої школи № 117                              І-ІІІ ступенів  Одеської міської ради Одеської області (виконання пісенних творів, виступ переможців конкурсу читців «Срібне слово», переможців Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської творчості                                          ім. Т.Г. Шевченка)
12 березня
2014 року
о 12.00



Літературний музей Одеської спеціалізованої школи № 117                              І-ІІІ ступенів  Одеської міської ради Одеської області
(вул. Рішельєвська, 18)


	

Конкурс стіннівок «Мова Шевченка – мова України»; поетичні вечори «Світ Шевченківського слова»
10-14 березня 2014 року
Заклади освіти району

	

Відкриття Шевченківської світлиці

Березень                    2014 року
Одеський навчально-виховний комплекс «Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області 
(вул. Гаванна, 5)
	

Відкриття районного фестивалю театралізованих вистав «Не згасне Кобзарева іскра…», вистава «Тарасове слово –душа України»
21 березня
2014 року
о 14.30
Одеська загальноосвітня школа № 57               І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                                           (вул. Ямчитського,  7)
	

Тижні української мови та літератури, поетичні вечори «Світ Шевченківського слова»  
Протягом березня
2014 року
Заклади освіти району
	

Учнівські конференції, присвячені  творчості                                  Т.Г. Шевченка «Думи мої, думи мої…», «Заповіт українського пророка» із залученням одеських письменників, представників бібліотек
Протягом березня
2014 року

Заклади освіти району
	

Літературно-музичні композиції «Поетичний вінок Кобзареві», «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»
Протягом березня
2014 року
Заклади освіти району
	

Написання диктантів та творчих робіт про                               Т.Г. Шевченка
10-14 квітня
2014 року
Заклади освіти району
	

Конкурс найкращих ілюстрацій за творами                              Т.Г. Шевченка «Шевченко і сучасність»
17-21 квітня 
2014 року
Заклади освіти району
	

Вистави за творами Т.Г. Шевченка «Вічна слава Кобзареві», виставка дитячого малюнка «Садок вишневий біля хати…»
12-16 травня
2014 року

Заклади освіти району

	

Шевченківські читання «Слово, пісня, душа                     Кобзарева – ви окраса і суть всього життя»
Протягом травня
2014 року
Заклади освіти району

	

Екскурсії Шевченківськими місцями (м. Канів, м. Київ)
Червень-серпень
2014 року
Заклади освіти району

	

Заходи у пришкільних таборах: у рамках проведення «Шевченківського дня» – конкурс українського фольклору, конкурс малюнків «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»
9 червня
2014 року

Заклади освіти району

	

Конкурс юних читців «Слово Тарасове вічне»; майстер-шеф українських страв
11-14 червня 
2014 року
Заклади освіти району

	

Вистави за творами Т.Г. Шевченка –  «Жіноча доля у творах Т. Шевченка» та інші
11 вересня 
2014 року
Заклади освіти району

	

«Круглі столи»: «Поет і доба» та «Кобзар і сучасність» 
Вересень
 2014 року
Заклади освіти району
	

Районний конкурс поетів та прозаїків 
 «Шевченківське слово»
Жовтень 
2014 року
Позашкільні навчальні заклади
	

Районний конкурс-захист проектів «Шевченко видатний художник, поет, письменник», «Автопортрети Шевченка»
14 листопада 
2014 року
о 14.00
Одеська спеціалізована школа № 94                       І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
(вул. Маразліївська, 60)
	

Мовно-літературний брейн-ринг, вікторини
Листопад 
2014 року
Заклади освіти району
	

Оформлення фотоальбомів, презентацій щодо відзначення 200-рччя від дня народження Т.Г. Шевченка. Випуск збірок творчих робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів, присвячених Т.Г. Шевченку, – «Ну що б, здавалося слова…»
2-19 грудня 
2014 року


Заклади освіти району
	

Підсумки районного фестивалю театралізованих вистав «Не згасне Кобзарева іскра…»
12  грудня
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 56                  І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                                                (вул. Тіниста, 1)
	

Оформлення та оновлення літературних експозицій, залів, присвячених життю та творчості Т.Г. Шевченка
Протягом 
2014 року
Заклади освіти району
	

Оформлення експозицій у шкільних бібліотеках                «Кобзар – духовна скарбниця українського народу»
Протягом 
2014 року
Заклади освіти району
	

Відвідування в українському театрі вистав за творами     Т.Г. Шевченка
Протягом 
2014 року
Заклади освіти району
	

Відвідування виставок книг, присвячених                               Т.Г. Шевченку, у міських бібліотеках
Протягом 
2014 року
Заклади освіти району
	

Перегляд навчальних, документальних і художніх фільмів, присвячених творчості Т.Г. Шевченка
Протягом 
2014 року
Заклади освіти району
	

Висвітлювання на сайтах закладів та відділу освіти району заходів щодо відзначення ювілею Т.Г. Шевченка
Протягом 
2014 року
Заклади освіти району

Малиновський район


Проведення фестивалю дитячої творчості, присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка
12 березня
2014 року
Одеська спеціалізована школа № 69                   І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області                                              (вул. Іцхака  Рабіна, 8)
	

Проведення районного конкурсу на кращого читця поезій Т.Г. Шевченка
Лютий-березень 
2014 року
Загальноосвітні та позашкільні заклади 
	

Проведення в загальноосвітніх закладах тематичних вечорів для учнів старших класів «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине»
Лютий-березень 
2014 року

Загальноосвітні  навчальні  заклади 
	

Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах літературно-музичних свят «Слава Шевченка – слава України»
Березень 
2014 року

Загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади 
	

Проведення шкільних та районного конкурсів творчих робіт «Дитячий кобзар»
Протягом 
2014 року
Загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади 
	

Проведення тематичних виставок робіт учнів декоративно-ужиткового мистецтва
Протягом 
2014 року
Загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади 

Суворовський район


Районний конкурс інсценованого твору «І в душі моїй Кобзар…»
26-27 лютого
 2014 року
о 12.00
Одеська спеціалізована школа № 17            І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області                                           (вул. Махачкалинська, 7)
	

Літературно-музична композиція за творами                          Т.Г. Шевченка „На струнах Кобзаревої душі” в рамках святкування 200-річчя від дня народження великого поета
3 березня 
2014 року
о 14.00
Одеський БДЮТ «Тоніка»
(просп. Добровольського, 106 а)
	

Мітинг, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, – „Ми чуємо тебе, Тарасе, скрізь століття”:
	тематичний мітинг;

покладання квітів;
святкова концертна програма;
виставка народної творчості;
святкові пригощання учасників заходу
10 березня 
2014 року
об 11.00
Центральна площа 
мкр. „Шевченко -3” 
(вул. Центральна,1)
	

Комплекс заходів „Шевченківські дні”, присвячених               200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, за окремими програмами закладів освіти:
- Шевченківські читання, вечорниці;
- літературні вікторини, вітальні;
- конкурси учнівських творів, рефератів, портфоліо за творчістю Т.Г. Шевченка;
- конкурси читців поезій Т.Г. Шевченка;
- літературно-музичні композиції „Мій Кобзар”;
- тематичні книжково-ілюстровані виставки;
- виставки декоративно-ужиткового мистецтва
Протягом 
 2014 року
Загальноосвітні та позашкільні навчальні  заклади 
	

«Шевченко-fest» – поетичний марафон біля пам’ятника Тарасу Шевченку».
Живий ланцюг (об’єднання одеситів руками з метою вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка).
«Листи нащадкам» (письмові звернення до великого Кобзаря). Флешмоб
Березень
2014 року
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка 
	

Літературно-музична композиція «Сторінками життя і творчості Кобзаря»
Березень
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 11                   І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                                             (вул. Академіка Воробйова, 6)
	

Шевченківський ранок «Живе під сонцем любові Шевченкова весна»

Березень
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 22                    І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                                                (вул. Махачкалинська, 4)
	

Виховний захід у віршах «Шляхами Кобзаря»
Березень
2014 року
Одеський навчально-виховний комплекс № 67
(вул. Генерала Бочарова, 14а)
	

Свято із запрошенням акторів Одеського академічного українського музично-драматичного театру                             ім. В. Василька. Літературно-драматична композиція «Кобзарем його ми звемо»
Березень 
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 23                             І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
(Миколаївська дорога, 283)
	

Віртуальна екскурсія місцями Шевченка «Мій рідний краю прекрасний, розкішний, багатий»
Березень
2014 року
Одеський навчально-виховний комплекс № 24
(вул. Академіка Заболотного, 38а)
	

Літературно-музична композиція «І в душі моїй Кобзар…»
Березень
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 41                      І-ІІІ ступенів  Одеської міської ради Одеської області                                                          (площа Мічуріна, 9)
	

Науково-літературна конференція «І мене в сім’ї великій…»
Квітень
2014 року
Одеська спеціалізована школа № 40                        І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                                            (вул. Затонського, 15а)
	

Літературне свято «На вічному шляху Кобзаря»
Травень
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 12                        І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
	

Літературно-мистецьке свято «Думи мої, думи...»
Червень
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 71                   І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                                             (вул. Паустовського, 17а)
	

Театралізоване свято «Ми пам’ятаємо тебе, Кобзарю»
Червень
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 30                      І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                                            (вул. Затонського,15а)
	

Поїздка до національного музею народної архітектури та побуту України в с. Пирогів (Київська область)
Червень
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 92                         І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                                             (вул. Генерала Бочарова, 67а)
	

Зустріч з письменниками Одещини «Спадщина                    Т.Г. Шевченка очима нащадків»
Жовтень
2014 року
Одеський навчально-виховний комплекс № 1
(площа Молоді, 17)
	

Літературний вечір «Образ жінки-матері у творах Тараса Шевченка»
Жовтень 
2014 року
Одеський ЦДЮТ «Зоресвіт»
(вул. Чорноморського козацтва, 45)
	

Літературно-музична композиція «Вінок шани Кобзареві»
Листопад 
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 48                           І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                                                              (вул. 11-а Лінія, 2)
	

«Круглий стіл» – «Тарас Шевченко й сучасність»
Листопад
2014 року
Одеська загальноосвітня школа № 15                               І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                                                                (вул. Кримська, 80а)
	

Шевченківські читання «Слово Тараса – наша гордість і окраса»
Грудень
2014 року
Одеський навчально-виховний комплекс № 187
(вул. Посівна, 11)




