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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні учні й педагоги − партнери
в освітньому просторі України!
Запрошуємо Вас узяти участь у всеукраїнській
мовно-літературній учнівській онлайн-конференції
«Творчість Т. Г. Шевченка у вимірі сучасної доби»
Дата проведення: 09 березня 2021 року.
Ініціатива й організація: Черкаська спеціалізована школа І‒ІІІ ступенів № 28
ім. Т. Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області.
Мета і завдання заходу
залучення учасників освітнього процесу до дослідницько-пошукової
діяльності, присвяченій вивченню постаті Т. Г. Шевченка і його творчості в
контексті сучасної доби;
 популяризація мистецького доробку генія української нації – Т. Г. Шевченка;
 формування в старшокласників комунікативної, інформаційно-цифрової,
соціальної компетентностей та креативного мислення;
 формування в учнів національної свідомості й гідності та духовної,
моральної, художньо-естетичної культури.


Програма конференції
12.45 – 13.00 – підключення до онлайн-конференції в застосунку Google Meet;
реєстрація учасників (Черкаська спеціалізована школа І‒ІІІ ступенів № 28
ім. Т. Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області)

13.00 – 13.20 – урочисте відкриття конференції (Черкаська спеціалізована
школа І‒ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка Черкаської міської ради
Черкаської області; Шевченківський національний заповідник у м. Каневі)
13.20 – 13.30 – «Феномен творчості Т. Г. Шевченка в контексті сучасної доби»
(Валентина Коваленко, генеральна директорка Шевченківського національного
заповідника у м. Каневі, письменниця)
13.30 – 13.35 – «Мальовнича Черкащина – заповітна земля Кобзаря»
(історико-літературний екскурс; Канівська гімназія імені Івана Франка
Канівської міської ради Черкаської області)
13.35 – 15.00 – виступи
літературознавців,
науковців-шевченкознавців,
учнів, учителів − учасників конференції
15.00 – 15.15 – підсумки, нагородження в режимі онлайн.
Форми участі в онлайн-конференції
- відеоролик чи фотоколаж (соціальний, презентаційний, іміджевий,
навчальний тощо);
- дослідження-доповідь (текст наукового стилю);
- лист, звернення (текст публіцистичного стилю);
- творча робота;
- інші форми (одна − на вибір учасника, або дві, що логічно доповнюють одна
одну, приміром: лист + відеоролик; дослідження-доповідь + презентація
РРТ тощо), у яких відтворене сучасне сприйняття постаті
Т. Г. Шевченка, його творів та ідей.
Вимоги до матеріалів онлайн-конференції
- виступ за темою до 5 хвилин (до 6 сторінок друкованого тексту: шрифт –
«Times New Roman», основний текст − кегль 14, інтервал − 1,5)
- відеоматеріали тривалістю до 2-х хвилин;
- презентація РРТ не більше 20 слайдів, не переобтяжених анімацією;
- усі матеріали мають бути результатом дослідницько-пошукової або творчої
роботи учнів за підтримки вчителів та відповідати принципам академічної
доброчесності.

Умови участі в онлайн-заході


учасники − це учні (1‒2 представники від закладу освіти) 8‒11 класів і
вчителі (1 представник від закладу освіти), налаштовані активно
працювати й публічно презентувати результати індивідуальної чи групової
роботи;



учні одного закладу освіти долучаються до конференції з одного комп᾿ютера
(планшета чи телефону тощо);



у ході підключення до платформи конференції учасники обов᾿язково
прописують назву закладу освіти, у якому навчаються;



для участі в заході обов᾿язково заповнюють до 01 березня 2021 року форму



реєстрації за покликанням: https://bit.ly/3pwzw9j.
усі учасники конференції до 05 березня 2021 року надсилають результати
своїх досліджень (творчі роботи) на адресу електронної скриньки
u_konferencia@ukr.net

Місце проведення конференції та модерація
Черкаська спеціалізована школа І−ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка
Черкаської міської ради Черкаської області,
вул. Героїв Майдану, 3,
м. Черкаси,
18029



Контакти кураторів конференції
0472‒66‒18‒95, 097‒401‒27‒56

Тетяна Андріївна Скорик
(директор школи)


0472‒66‒15‒01, 063–376–76–92 (Viber)

Олена Володимирівна Нянько
(заступник директора з навчально-виховної роботи)


096–213–79–05

Людмила Борисівна Цимбалюк
(педагог-організатор)

