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     До 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка 
 

Тарас Григорович Шевченко. Хто він? 
 

Кожен народ має свого генія, який 
уславив ім’я цього народу на віки:  

для англійців — це Шекспір, для німців — 

Гете, для росіян — Пушкін. Для українців 

такою людиною є Тарас Григорович Шевченко, 

справжній син свого народу, вірність якому він 

проніс через все своє життя. 

Геніальність великого Кобзаря  

є незаперечною: він був обдарованим 

художником, поетом, прозаїком і драматургом,  

а крім цього, громадським діячем. Лише 

частини такого таланту вистачило б, щоб стати 

непересічною, помітною особистістю, але він  

не зупинився на чомусь одному, розвивав усі 

свої здібності. Хоча, звичайно, головним для 

нього було слово, яке стало зброєю,  

за допомогою якої поет намагався захистити 

нещасних і збудити народ. 

Надзвичайно важливою для кожної людини 

є пам’ять про своє коріння. Особливо це 

стосується людей, які досягли в чомусь успіху,  

і життя яких різко  змінилося  через  це.  Багато 

з них забувають минуле й відвертаються від свого народу. Та не таким був Тарас 

Григорович. Він не тільки не відкинув свого минулого, а й приніс у жертву майбутній успіх 

талановитого художника заради можливості стати на захист свого народу. Це був справжній 

подвиг, якщо зважати на те, що жив поет у часи жорстокої реакції. Він ,дійсно, був людиною 

виняткової волі, бо жодного разу не зрадив своїх переконань, і підтвердженням цьому  

є його твори. 

Тарас Шевченко - геніальний український поет, прозаїк, пророк, самобутній художник, 

постать унікальна не лише у слов’янській, а й у світовій  культурі. Важливим є  місце 

великого українця в історії нашого народу, в формуванні його національної самосвідомості, 

а відтак і в становленні поколінь свідомих українців-громадян, діячів науки та культури. 

Шевченкова всеосяжна енергія братньої і синівської любові відкриває серця і гартує  

не лише  українців, а й усіх тих, хто гідний називатися людиною, тим більше, що й власне 

життя поета, вчинки, поведінка в нелегких ситуаціях наділяє його слово невідпорною 

переконливістю ідеалу  людинолюбства. 

Постать Тараса Григоровича Шевченка найбільш повно та яскраво втілює український 

національний характер. Притаманні українцеві риси реалізуються завдяки індивідуальним 

засадам світосприймання та художнього мислення поета. Він порушив загальнолюдські 

питання життя та смерті, кохання й самотності, наповненості життя та його безцільності, 

неволі й свободи тощо. Його твори пройняті християнським гуманізмом, народною мораллю 

як основою суспільного життя. 

Отже, Т. Шевченко був творцем суспільним, людиною громадського чину, а цим його 

чином, дією було поетичне слово. 

Дубинка Р.Г. 
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Шкільні заходи, присвячені 200-річчю Кобзаря 
 

      У 6-Б  класі було проведено свято «Українські вечорниці», 

присвячене 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря. 

Свято супроводжувалося українськими танцями та піснями,  

а також  невеличким ярмарком українських страв. Учні мали 

змогу згадати українські звичаї та традиції, спробувати себе в 

ролі українських кухарів. Наше меню включало: млинці з медом,  

з сиром та сметаною, запіканку із сюрпризом, вареники  

з картоплею, сиром, український борщ зі сметаною, пиріг  

із яблуками та український узвар. 

Свято несло в собі радість та позитивний настрій, змогло 

об’єднати  дітей, вони скріпили свою дружбу. 

 

Прекрасне свято! Я вперше в житті танцював гопак! Спочатку сумнівався, що вийде. 

 Дякую вам за цю можливість проявити себе як танцівника. 

Трощенко Данило. 

 

Українське свято допомогло мені порозумітися з моїм класом. 

 Я дуже задоволена.  Ми - одна сім’я. 

Руднєва Валерія. 
  

 

      У 9-А класі було проведено  вікторину «Мій Шевченко». 

Урок пройшов у формі гри-змагання між двома командами. Учні 

мали змогу виявити ерудованість, кмітливість, знання життя  

і творчості Т. Шевченка, текстів поезій. Завдання, які 

пропонувались учням, були  диференційовані. Учні 9-А класу 

виявили себе здібними, кмітливими, розумними, достойними 

суперниками одне одному.  

 

 

 

   

      Тематична бесіда «Український Кобзар житиме в наших 

серцях вічно».  Під час  бесіди учні 9-А класу закріпили  

і поглибили свої знання про життя і творчість Тараса 

Григоровича Шевченка, спробували себе у ролі самого поета 

завдяки інтерактивній вправі «Інтерв’ю з поетом». Творчі 

завдання зацікавили дітей і спрямували до дискусії, під час якої 

кожен учень мав змогу висловити власну точку зору, 

перетворитися на кореспондента наукової газети. 
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Шкільні заходи, присвячені 200-річчю Кобзаря 
 

 

     Учні  8-А класу  описували пам’ятник Кобзареві  
у нашому рідному місті  Харкові, уявляючи себе його 

скульпторами. Під час опису пам’ятника діти порушили 

морально-етичні питання, які стосувалися правил 

поведінки наших громадян з історичними пам’ятками 

культури і мистецтва. Учні зупинялися на історичних 

фактах створення пам’ятника, а також звертали увагу  

на найменші деталі, вдивлялися у погляд Кобзаря. Усі 

свої думки діти записували, редагували та презентували 

у своєму класі.    
                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Учні 9-А класу підготували інсценівки за творчістю 

українських письменників. Вони обрали І. Котляревського 

«Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник». 
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     Літературна вітальня. Вірші про Тараса Шевченка 
 

 

! 

 

 

 Нам треба голосу, Тарасе, 

Нам треба голосу твого. 

Ти - духу українського окраса, 

Ти - наше щастя, злагода, добро! 

 

Тарасе, збережи ти Україну, 

Віків крізь призму, милий, помолись, 

Щоб знову врятувати Батьківщину, 

За котру тебе змучили колись. 

 

Щоб знову її слава засіяла, 

Щоб сильною, могутньою була, 

Щоб Україна завжди процвітала 

По правий і по лівий бік Дніпра! 

 

Чому саме до тебе ми звертаємось? 

Чому нам треба голосу твого? 

Бо ми про тебе завжди пам’ ятаємо 

Ти - істини й свободи джерело!    

                                                    Гелла Алла 

 

             ВИКЛИК 

Скиньте з Шевченка шапку  

Та отого дурного кожуха. 

Відкрийте у нім академіка. 

Ще одчайдуха-духа, 

Ще каторжника роботи. 

Ще нагадайте всім:  

Йому було перед смертю 

всього лише сорок сім. 

А то підробили діда і 

 шкутильгаєте з дідом, 

Він пильно у нас вдивляється. 

Вільний свавільний самум. 

Здається, ядерно вибухне з 

отих непокірних дум. 

А то регоче і тішиться, 

наче хлопчина радий. 

Шевченко був молодим. 

Шевченко завжди молодий.  

                                      

                                                Іван Драч 
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Вислови відомих діячів світової культури про Т.Шевченка 
 
Вже тоді глибоко полюбив я на все життя Пушкіна, Шевченка, Міцкевича, трьох найдорожчих моїх 

вчителів» «Народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде. Поет живе в серцях свого народу».   

                                                        Максим Рильський 

  

Він був сином мужика — і став володарем в царстві Духа. 

Він був кріпаком — і став велетнем у царстві людської культури                                              Іван Франко 

 

Народ знає Тараса, любить Тараса, співає його пісні, пересилає з уст в уста оповіді про нього,  

як про живого сучасника і учасника нашої дійсності.                                                       Максим Рильський 

 

Я радий, що можу додати свій голос до тих, що вшановують великого українського поета Тараса 

Шевченка. Ми вшановуємо його за великий вкладу культуру не тільки України, яку він дуже любив і так 

промовисто описував, а й культуру світу. Його творчість є благородною частиною нашої історичної 

спадщини.                                                                                                                                  Джон Ф. Кеннеді 

 

Тарас Шевченко народився на українській землі, під українським небом, проте він належить до тих 

людей-світочів, що стають дорогими для всього людства і що в пошані всього людства знаходять своє 

безсмертя. «Шевченко – це той, хто живе в кожному з нас. Він – як сама душа нашого народу, 

правдива і щира…Поезія його розлита повсюдно, вона в наших краєвидах і внаших піснях,у глибинних, 

найзаповітніших помислах кожного, чий дух здатен pозвиватись».    

                                                                                                  О. Гончар. 

 

Можна викинути всі демократичні нотки з його творів (та цензура довго так і чинила) — і Шевченко 

залишиться тим, чим створила його природа: сліпучим прецедентом, що не дозволяє українству 

відхилитися від шляху національного ренесансу.                                                   Володимир Жаботинський 

 

Огненне слово його наскрізь проймало серце не тільки тих, кому близьке було народне горе, а й тих, 

кому й байдуже було до того. Всі дивувалися красі та силі тієї простої мови, якою Шевченко виливав 

свої вірші. Увесь світ став прислухатися до його мови, а на Вкраїні вірші приймали як благовісне, 

пророче слово.                                                                                                                                   П. Мирний 

  

Любіть свою Батьківщину і рідну мову так, як любив покійний Тарас Шевченко. Для його пам’яті  

це буде найкращою нагородою і нерукотворним пам’ятником.                                             А. Р. Церетелі 

 

Не поет – бо це ж до болю мало, 

Не трибун – бо це лиш рупор мас, 

І вже менш за все – «Кобзар Тарас» 

Він, ким зайняло і запалало.                                                                                                               Є. Маланюк 

 

Феномен Шевченка відбиває нашу національну природу, наше світосприйняття, наше минуле і нашу 

надію на майбутнє. Він символізує душу українського народу, втілює його гідність, дух і пам’ять.      

                                                                   Є. Сверстюк 

 

Коли б мені прийшлося одним словом схарактеризувати поезію Шевченка, то я сказав би: се поезія 

бажання життя. Свобідного життя, всесторонній, нічим не опутаний розвій одиниці і цілої 

суспільності, цілого народу, – се ідеал Шевченка, котрому він був вірним ціле життя.    

                                                     І.Франко  
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