
 

“Саме життя його—це трагіч-

на поема, сповнений дра-

матизму життєпис людини, 

яка пройшла всі Дантові ко-

ла кріпацького пекла, зали-

шаючись при тому до кінця 

своїх днів у чистоті своєї во-

лелюбності, нескореності, 

душевної стійкості, і, напе-

рекір усьому, зберегла в 

собі почуття честі й гіднос-

ті, невигубленого нічим со-

нячного людинолюбства” 

                          О.Гончар 

   Т.Г.Шевченко —

видатний син України 

Ми тебе не забули, 
Тарасе! 

   
10 березня 2014року виповнюєть-
ся 153-тя річниця вшанування па-
м’яті видатного сина українського 
народу Тараса Григоровича Шевче-
нка, геніального поета, художника, 
полум’яного борця за свободу і ща-
стя народу. 
 
Благословен той день і час,  
Коли прослалась килимами 
Земля, яку сходив Тарас 
Малими босими ногами, 
Земля, яку скропив Тарас 
Дрібними росами-сльозами. 
Благословенна ти в віках, 
Як сонце наше благовісне, 
Як вищий білокрилий птах, 
Печаль і радість, наша пісне, 
Що мужність будить у серцях! 

   Більшість із нас знають Тараса    

Шевченка як поета, прозаїка, дра-

матурга і менш як прекрасного ху-

дожника, гравера, живописця. Йо-

го художні картини в Академії мис-

тецтв в Петербурзі, де він навчав-

ся, були удостоєні високих нагород, 

йому присвоєно почесне звання 

Академіка художеств. За бунтарські 

вірші царський уряд заслав його в 

далеку казахську пустелю Кос-Арал. 

Там і слова рідного не почуєш! Та 

малює й пише він таємно. Гнівні 

його вірші страх несли панам. Як 

важко було Кобзареві! Які пісні він 

писав, з ким розмовляв? Усе питав 

про Україну, яку любив понад усе 

на світі... 

Полум’яний борець за  

свободу 

У 1933р. на базі літературно-

го музею,що діяв при інституті 

Т.Шевченка в Харкові, засно-

вано Галерею картин Шевче-

нка. З інституту передано 107 

оригінальних мистецьких тво-

рів письменника. Діяльність 

музею була припинена з по-

чатком війни. Лише найцінні-

ші експонати пощастило ева-

куювати 



 

1. Від  року народжен-

ня митця до року смерті 

назвати ще  4-5 ключо-

вих дат у житті і долі Коб-

заря. 

2. Визначити осіб, які були 

причетними до викупу 

Шевченка з неволі: Ку-

ліш, Костомаров, Брюл-

лов, Бутаков, Венеціа-

нов, Рєпніна, Гребінка, 

Григорович, Жуковсь-

кий. 

3. Серед зазначених осіб 

визначити тих, кому Та-

рас Григорович присвя-

тив свій той чи інший 

твір: О.Пушкін, 

М.Ломоносов, 

І.Карпенко Карий, 

М.Щепкін, Рєпніна,  

В.Жуковський. 

4.  Назвати портрети видат-

них людей, яких змальо-

вував видатний худож-

ник. 

5. Роз-

ташувати в хронологічній послідов-

ності  місця перебування 

Т.Шевченка: Петербург, Моринці, 

Оренбург, Берестечко, Вільно, По-

чаїв, Суми, Кирилівка, Чигирин, 

Полтава, Нижній Новгород. 

6. Назвати найближчих родичів 

Т.Шевченка, які мають такі імена: 

Іван, Григорій, Катерина, Йосип. 

Микита, Ярина. 

Літературна: 

240 поезій, з них понад 20 

поем, драма “Назар Стодо-

ля”, 20 повістей ( до нас дій-

шли 9); щоденники, автобіог-

рафії, фрагменти двох неза-

кінчених драм. Твори Шев-

ченка перекладені приблиз-

но 100 мовами світу. 

Мистецька: 

210 акварелей, передусім 

пейзажів; 150 портретів, з 

яких 43—автопортрети;      

27 офортів, з яких 6 -  серії 

“Живописна Україна”; понад 

230 олівцевих рисунків 

ландшафтів України; етюди, 

ескізи, начерки—на           

360 сторінках рукописів та 

альбомів. 

Спадщина Т.Г.Шевченка 

“Незакінчене речення” 

1. Він не буде людиною абия-

кою, з його вийде або щось 

дуже добре, або велике леда-

що; для нього спадщина по 

мені… нічого не значитиме…”, 

- так Шевченка охарактеризу-

вав… 

2. Тарас Григорович називав 

своєю батьківщиною село… 

3. Якого року батько віддав 

Тарасика в науку до дяка? 

4. Посада, на якій перебував 

майбутній поет у пана Енгель-

гардта? 

5. У 1840 році Т.Шевченко 

надрукував поетичну збірку… 

6. Рада … надала Шевченкові 

звання... 

Літературна 
вікторина: 

«Подорожуючи 
шляхами життя і 

творчості 
Т.Шевченка  


