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ПЛАН
заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження
Т.Г. Шевченка
1. Розробити та затвердити плани заходів на 2013-2014 роки щодо
відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка у районах та містах
області.
Лютий 2013 року

Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст
обласного значення

2. Розробити методичні рекомендації для вчителів (викладачів) історії та
української літератури щодо проведення у навчальних закладах виховних
тематичних заходів, присвячених 200-річчю від дня народження Т.Г.
Шевченка.
Перше півріччя
2013 року

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації

3. Провести ремонтні та реставраційні роботи, роботи з благоустрою і
впорядкування об’єктів, пов’язаних з ім’ям Тараса Шевченка, розміщених на
території області.
Лютий 2013 року –
лютий 2014 року

Департамент
житлово-комунального
господарства
та
будівництва
облдержадміністрації, райдержадміністрації,
міськвиконкоми міст обласного значення

4. Забезпечити проведення в бібліотечних, клубних, музейних закладах
області тематичних заходів «Т.Г. Шевченко - лицар козацької звитяги».
Протягом
2013-2014 років

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

5. Організувати проведення
бандуристів «Хортицький Кобзар».
Березень 2013, 2014
років

Всеукраїнського

фестивалю-конкурсу

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

6. Сприяти увічненню пам’яті Великого Кобзаря, забезпеченню роботи
туристичного маршруту «Тарасова стежка» на території Національного
заповідника «Хортиця».
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Постійно
Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Національний заповідник «Хортиця»
7. Сприяти висвітленню в засобах масової інформації заходів з
підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.
Протягом 2013-2014
років

Управління у справах преси та інформації
облдержадміністрації

8. Забезпечити створення у навчальних закладах області експозиційних
стендів та наочності, присвячених 200-річчю від дня народження Великого
Кобзаря.
Протягом 2013-2014
років

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації

9. Забезпечити захист науково-дослідницьких робіт, присвячених життю і
творчості Т.Г.Шевченка в рамках Малої академії наук.
Протягом 2013-2014
років

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації

10. Забезпечити участь навчальних закладів у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка,
Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»,
присвячених Шевченківським дням
Протягом 2013-2014
років

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації

11. Провести урочистості та обласне літературно-мистецьке свято «Не
вмирає душа наша, не вмирає воля…».
Березень 2014 року

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

12. Організувати виставки образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва, присвячених 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка.
Березень 2014 року

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

13. Провести єдиний день інформування населення, присвячений
200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка.
Березень 2014 року

Управління з питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації

14. Провести засідання за круглим столом з нагоди 200-річчя від дня
народження Т.Г. Шевченка.
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Березень 2014 року
Управління з питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст
обласного значення
15. Провести урочисте покладання квітів до пам’ятників Т.Г. Шевченку
на території Запорізької області.
Березень 2014 року

Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст
обласного значення

16. Провести у навчальних закладах області лекції, бесіди, уроки,
літературні години та години спілкування, Уроки Кобзаря, читання творів,
круглі столи, відкриті бінарні уроки з історії України та української літератури,
конференції, семінари, вечори вшанування Т. Г. Шевченка.
Протягом 2014 року

Департамент освіти і науки,
спорту облдержадміністрації

молоді

та

17. Провести в обласних бібліотеках наукові читання з нагоди 200-річчя
від дня народження Т.Г. Шевченка.
Протягом 2014 року

Департамент
культури,
національностей
та
облдержадміністрації

туризму,
релігій

18. Сприяти організації суб’єктами туристичної діяльності екскурсійних
програм по місцях, пов’язаних з життям та творчістю Т.Г Шевченка. Сприяти
організації екскурсійних поїздок дітей, учнівської та студентської молоді до
міст Києва та Канева, до музеїв Т.Г. Шевченка, Тарасової гори та до о. Хортиці
на «Тарасову стежку».
Протягом 2014 року

Департаменти облдержадміністрації: культури,
туризму, національностей та релігій; освіти і
науки, молоді та спорту

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

Ю.Г. Пелих

