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Анотація 
В умовах розбудови України як демократичної та правової держави, 

одним із головних завдань реалізації новітніх концепцій навчання та 

виховання учнів є формування громадянської свідомості. Становлення 

громадянина починається з усвідомлення себе особистістю з певними 

уявленнями про історію та сучасність, школу, суспільство, владу, що дає 

можливість бути активним й освіченим членом суспільства. Нині чи не 

найважливішу роль для забезпечення таких знань надають засоби масової 

інформації. 

У сучасних умовах ідеї громадянської освіти дедалі більше отримують 

підтримку у педагогічної громадськості та учнівської молоді. Перебудови в 

суспільстві, утвердження демократичних цінностей потребують істотних 

змін світогляду, самооцінки, самоусвідомлення кожного громадянина.  

Ефективним засобом навчання та забезпечення механізму реалізації 

стають учнівські проекти, спрямовані на забезпечення права дитини на 

вільне висловлювання. Розгортання проектної роботи дає змогу створити 

демократичну атмосферу, залучити учнів до обговорення важливих для них 

проблем, навчити приймати рішення. Застосування проектних технологій у 

навчальному процесі ґрунтується на інтерактивному навчанні, тобто 

постійній активній взаємодії всіх учасників (учнів, учителів). Ці технології 

ефективно сприяють засвоєнню демократичних цінностей, навчають 

школярів визначати проблеми та знаходити шляхи їх вирішення, а також 

сприяють залученню школярів до громадського життя.  

 

 

 

 

 



Мета проекту 
Створення умов розвитку та підтримання обдарованих дітей для реалізації  

їх творчих здібностей шляхом налагодження випуску інтернет-газети, 

інформування мас через  інтернет-сторінки. В умовах профілізації навчання 

даний проект забезпечить підвищення рівня філологічної підготовки учнів, 

належної мовної діяльності і рівний доступ до якісної освіти. Співпраця з он-

лайн користувачами  дозволить вивести даний напрямок діяльності за межі 

школи. 

Створення і випуск інтернет-газети забезпечить право дитини на вільне 

висловлювання. 

У процесі залучення учнів до роботи  над виданням відбуватиметься 

формування світоглядних орієнтацій особистості, вироблення власної 

філософії життєдіяльності, самоідентифікації та самореалізації, формування 

толерантності, полікультурності та гуманізму, розширить знання молоді з 

громадянської освіти, розвиватиме навички критичного мислення, творчі 

здібності та вміння викладати свої думки в письмовій формі,  активізуватиме 

молодь в громадянській журналістиці, розвиватиме навички  роботи в 

команді. 

Ще одним напрямком роботи є більш детальне ознайомлення з творчістю 

Т.Г.Шевченка та її впливом на формування громадської думки, національної 

свідомості українця. Висвітлення інформації про письменника, обговорення 

актуальності творів у сучасному світі на шпальтах інтернет- газети 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета реалізується через основні завдання: 

- створення творчої групи на базі шкільного медіа-центру для 

об’єктивного висвітлення інформації; 

- забезпечення тісної співпраці учнів, вчителів, батьків, 

громадськості міста; 

- вивчення різних джерел інформації, пов’язаних із життям та 

творчістю Т.Г.Шевченка 

- збір інформації про заходи пов’язані із іменем Т.Г.Шевченка; 

- аналіз та обробка інформації; 

- проведення бесід, інтерв’ю, фоторепортажів; 

- формування в учнів поняття про професію «журналіст» і 

завдання сучасної журналістики; 

- розкриття ролі журналістів у суспільстві, їх вплив на формування 

світогляду людей, їх сприйняття тих процесів, що відбуваються в 

навколишньому світі; 

- розвиток мислення, творчих здібностей та вміння логічно 

викладати думки щодо реальних подій; 

- обґрунтування доцільності формувати власну думку та викладати  

найголовніше, найактуальніше, а також вміння висловити її на 

сторінках інтернет-видання; 

- виховання національно свідомого громадянина; 

- вироблення умінь практично застосовувати здобуті знання, 

користуватися джерелами інформації, оперативно відгукуватись на 

події, самостійно писати матеріал, аналізувати його; 

- розвиток навичок співпраці з наявними засобами масової 

інформації, громадським організаціями і населенням. 

 

 

 

 



Актуальність проблеми 
Винятковим є місце Тараса Шевченка в житті нашого народу, виняткова 

доля його творчості. Його творчість не відцвітає. У наші дні  невмирущий 

голос Кобзаря ми чуємо серед наших сучасників, художня сила і чар його 

поезії промовляє до тих, хто живе вже в «сім’ї вольній, новій». Шевченкова 

поезія, ставши рідного мільйонам людей, перелунюється між народами, 

твори його читають на десятках мов.  Щодалі він мовби росте своєю силою, 

славою, непогасним світлом тієї енергії, що її колись випромінювало його 

серце і яка тепер осяває все ширші простори. 

До всіх народів світу, до цілого людства приходить нині Шевченко. Ми, 

українці, можемо пишатися тим, що пам’ять нашого великого поета в цьому 

— шевченківському  році буде вшанована міжнародно, вперше у такому 

масштабі. Адже цього року ми відзначатимемо 200-річчя від дня народження 

Т.Г.Шевченка. 

Саме тому, ми повинні ще з більшою силою піднімати слово поета, його 

невмирущий дух, згадувати його віхи життя та творчості та переносити цю 

мудрість у сучасний світ. 

Кожен народ читає Шевченка по-своєму, як, зрештою, по-своєму читає 

його кожне нове наступне покоління, беручи з невичерпно щедрої спадщини 

його те, що на даному відтинку історії є найближчим, найжагучішим для 

людей сучасності. Але є в геніальній його поезії таке, що завжди, в усі часи 

вабитиме й чаруватиме людей,— високий гуманізм його творчості, повнота 

любові, що народила художні шедеври довершеної краси, і могутнє поетичне 

ясновидство, яке крізь тумани віків бачило прийдешність вселюдського миру 

і щастя.  

І саме висвітлення інформації на сторінках тематичного інтернет-

видання дасть змогу підростаючому поколінню дізнатись більше про цю 

видатну людину. 

 



Очікувані результати 

- Залучення учнів,батьків, громадськості міста до співпраці. 

- Створення бази фото- і відеоматеріалів з даної теми. 

- Випуск інтернет-газети «Шевченко та сучасність». 

- Залучення учнів до активної пошукової та журналістської діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заходів 
Термін 

виконання 
План дій 

Жовтень 

- Створення творчої групи. 
- Реєстрація на сайті фундації mammedia 
- Підготовка відео- та фотоматеріалів 
- Підготовка матеріалів про Шевченківські дні у 

Великомостівському НВК 
- Випуск інтернет-газети «Шевченко та сучасність» 

Листопад 

- Підготовка відео- та фотоматеріалів. 
- Підготовка матеріалів про дитинство поета. 
- Підготовка матеріалів про пам’ятники в різних 

областях України та інших державах 
- Випуск інтернет-газети «Шевченко та сучасність» 

Грудень 

- Підготовка відео- та фотоматеріалів 
- Підготовка матеріалів про пам’ятники в різних 

областях України та інших державах 
- Підготовка матеріалів про життя письменника на 

чужині 
- Випуск інтернет-газети «Шевченко та сучасність» 

Січень 

- Підготовка відео- та фотоматеріалів 
- Підготовка матеріалів про пам’ятники в різних 

областях України та інших державах 
- Підготовка матеріалів про особисте життя 

письменника 
- Випуск інтернет-газети «Шевченко та сучасність» 

Лютий 

- Підготовка відео- та фотоматеріалів 
- Підготовка матеріалів про пам’ятники в різних 

областях України та інших державах 
- Підготовка матеріалів про творчий шлях поета 
- Випуск інтернет-газети «Шевченко та сучасність» 

Березень 

- Підготовка відео- та фотоматеріалів 
- Підготовка матеріалів про пам’ятники в різних 

областях України та інших державах 
- Відзначення Шевченківських днів 
- Випуск інтернет-газети «Шевченко та сучасність» 

Квітень 

- Підготовка відео- та фотоматеріалів 
- Підготовка матеріалів про пам’ятники в різних 

областях України та інших державах 
- Шевченківські дні у світі 
- Випуск інтернет-газети «Шевченко та сучасність» 

Травень - Підготовка відео- та фотоматеріалів 



- Підготовка матеріалів про пам’ятники в різних 
областях України та інших державах 

- Тарас Шевченко і громадська діяльність  
- Випуск інтернет-газети «Шевченко та сучасність» 

Червень 

- Підготовка відео- та фотоматеріалів 
- Підготовка матеріалів про пам’ятники в різних 

областях України та інших державах 
- Маловідомі факти із життя Кобзаря 
- Випуск інтернет-газети «Шевченко та сучасність» 

 

 

 

 

 


