
ЗВІТ 

про проведення Шевченківського тижня  

в ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти робітничих  

кадрів торгівлі та ресторанного сервісу» 

у 2022-2023 н. р. 
 

09.03.2023 

 В закладі освіти було розпочато проведення заходів Шевченківського тижня. 

В цей день викладач української мови і літератури Носачова Тетяна Станіславівна 

організувала тематичну  виставку  «Вічний, як народ» (книги, статті, документи) та 

зі здобувачами освіти І-ІІІ курсів провела онлайн-конференцію за темою 

«Пророцтво Тараса Шевченка». 

 
 

Викладач зарубіжної літератури й англійської мови Забазна Анастасія 

Сергіївна провела батл між здобувачами освіти І курсу групи КО-9-9 за професією 

«Кухар-офіціант» на знання творчості Тараса Шевченка під гаслом «Солов’їне  

шоу». Кожен учасник за підсумками батла отримав грамоту в певній номінації. 

  
 

Викладач української мови і літератури Носачова Т. С. впродовж дня 

залучала здобувачів освіти І-ІІІ курсів до перегляду документального фільму 

«Справжній Шевченко: невідоме про українського генія». 

 
 



10.03.2023 

Викладач Носачова Т. С. провела урок-лекцію для здобувачів освіти                

І-ІІІ курсів «Мистецька спадщина Великого Кобзаря». В ході проведення лекції 

було використано матеріали про творчий доробок та художній талант Тараса 

Шевченка. 

    
 

13.03.2023  

Викладач зарубіжної літератури й англійської мови Забазна А. С. для 

здобувачів освіти І-ІІІ курсів провела відеомандрівку «Шевченко і світ» 

(Пам’ятники Т. Г. Шевченку у світі).  Здобувачам освіти було запропоновано для 

перегляду та вивчення презентацію. 

   
 

   
Викладач української мови і літератури Носачова Т. С. провела онлайн- 

конкурс між здобувачами освіти I курсу на кращий малюнок до творів Тараса 

Шевченка. Переможницею вказаного конкурсу стала Вітряк Вікторія (гр.КО-9-9). 

         
                              «Катерина»                  «Слепая»            «Думи мої, думи мої…» 

 



15.03.2023 

Викладач української мови і літератури Носачова провела для здобувачів 

освіти І-ІІІ курсів музичний антракт «Сучасний рок – Шевченко» (знайомство          

з піснями сучасних українських виконавців на слова Т. Шевченка: гуртів 

«Скрябін», «Тартак», Бандурбенд, «KOBZAR»). Було продемонстровано ряд 

музичних відеороликів у виконанні сучасних співаків творів Тараса Шевченка.  

       
 

Викладач англійської мови Забазна А. С. продемонструвала уміння 

декламувати поезії Шевченка англійською мовою. Здобувачі освіти охоче 

підтримали ідею викладача та також читали поезії Шевченка англійською. 

   
 

16.03.2023 

Викладач англійської мови Камінська-Яненська Христина Володимирівна 

провела для здобувачів освіти І-ІІ курсів «Шевченківські читання. Читання творів 

Т. Шевченка англійською мовою. Учасники заходу із захватом читали вірші 

видатного діяча іноземною мовою. Жваво  обговорювали діяльність митця, 

ділилися враженнями. 

 
 



 

Викладачі центру Носачова Т. С. та Забазна А. С. зі здобувачами освіти           

І курсу Шевченко Анастасією, Міщенко Олександрою та Кам’яною Яною 

підготували відеоролики та надіслали їх для участі в обласному конкурсі читців-

декламаторів «ЗП(ПТ)О Дніпропетровщини читають Шевченка». 

 

                
 
 

 

 

  


