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СПЕЦВ

ИПУСК 

Наш девіз: “На хвилях життя 24 на 7 !” 

автор Старова Ірина 

      У лютому учні 5-б класу взяли участь у створенні 
Шевченківського пакету класу. До нього увійшли: 
відеоролик із виступом (https://www.youtube.com/
watch?
v=aKZdvWLp0vk&feature=youtu.be&ab_channel=IrinaS) 
, спец-випуск класної газети, тематичний плакат, 
новина про заходи класного колективу, реклама пакету 
для Інтернету.  
 
 Ми обрали для нашого пакету  девізом слова: “І 
оживе добра слава, Слава України” з вірша «І мертвим, 
і живим, і ненарожденним...». 
 
 У створенні відеоролику за віршами Тараса 
Шевченка  взяли участь учні Бідна Вікторія, Єфіменко 
Варвара, Іванченко Олександр, Юхно Ярослава та 
Синянський Ярослав. 

 Для тематичного плакату було обрано гасло “Зробимо Шевченка сучасним!” Учні 
отримали шаблон-зображення Кобзаря, який можна було модернізувати. У створенні 
плакату в'язали участь учні: Юхно Ярослава, Покрепова Інесса, Горб Анастасія, Калошина 
Анна,Голда Олексій, Ткачук Назар, Долганов Єгор, Патриніка Максим та Єфименко 
Варвара. 
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Шість міфів 

 про Шевченка 

 

 

 

Міф 4 “Мужицький кожушний

Шевченко”

 З 24 років продавав свої 

роботи. 

 Любив ресторани. Мав 

дорогі речі: єнотова 

шуба, золотий годинник, 

циліндр.

 Знав французьку мову. 

 Популярний учасник 

інтелігентних солонів.

 Академік гравюри.

 9 ранг з 14. Титулярный 

советник.

Міф 5 “Став популярним тільки 

після смерті”

 Подорож в Україну 

1839 року.

 Приймали із 

триумфіом!

Міф 3 “ Відомий тільки в Україні”

 Загалом, в Україні

та світі є 1384 

пам'ятники Кобзареві, 

з них 1256 — в Україні

та 128 — за кордоном 

у 35 країнах. Це

найбільша у світі

кількість монументів, 

встановлених діячеві

культури.

Міф 6 “Учасник Кирило-

Мефодіївського братства”

 Слідчі признали-не є 
учасником.

 Недостатньо 
революційні погляди.

 Але вірш “Сон”
образив Миколу 1.

 Тому - безстрокове 
заслання у солдати.

Міф 1 “Бідний кріпак”

«Батько Шевченка, говорячи теперішньою

мовою, тримав власний автосервіс –

ремонтував вози і міняв колеса. 

Літератор Олександр Денисенко 

стверджує, що гроші для Шевченка ніколи

не були особливо важливими.

Поет з легкістю витрачав свої

заощадження на цукерки та тістечка для 

дітей і ніколи не ганявся за винагородами

чи додатковими гонорарами.

«Це людина, яка не жила матеріальним

життям і ніколи не прагнула багатства».

Міф 2 “Творив виключно 

українською

 Російською мовою поет 

писав листи до офіційних

осіб, до керівництва

Петербурзької академії

мистецтв, до російських

письменників О.Плещеєва, 

В.Жуковського, 

С.Аксакова, 

петербурзького художника-

портретиста М.Осипова. 

 “Журнал” вів французькою 

мовою.
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Вислови відомих людей  

про Тараса Шевченка  

  

Є. Маланюк 

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.  

Доля не щадила йому страждань, але не 
стримала  його радості, що била здоровим 
джерелом життя. 

Та найкращий, найцінніший дар доля дала йому 
ах по смерті – невмирущу славу і вічну нову 
насолоду, яку дають його твори мільйонам 
людських сердець». 

І. Я. Франко  

О. Вишня 

«Тарас Шевченко! Досить було однієї 

людини, щоб урятувати цілу націю».  

І.Франко 

«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, – 

це ідеал Шевченка, котрому він був вірним 

ціле життя».  

«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  

Максим Рильський 

«Народ Шевченка не забуває і ніколи 

не забуде. Поет живе в серцях свого 

народу».  

Олесь Гончаp 

«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».  

А. Р. Церетелі 

«Любіть свою Батьківщину і рідну мову так, як 
любив покійний Тарас Шевченко. Для його 
пам’яті це буде найкращою нагородою і 
нерукотворним пам’ятником». 

"Невмираючий дух поета, як і раніше, 
витає над рідною Україною, 
невмовкаюче роздається його віще слово 
і сіє на народній ниві живе насіння 
оновлення". 

П.А. Грабовський 
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автор фото Старова Ірина 

Місцями дитинства Тараса 

 

 

 

Національний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка" об'єднує три села, в яких пройшли дитячі роки 

майбутнього письменника: Шевченкове, Моринці, Будище. Заповідник створено в 1992 на базі літературно-

меморіального музею Т.Шевченка в Шевченковому. Саме тут знаходилася садиба батьків Тараса, в якій пройшли 

його дитячі роки, і яку він неодноразово описував у своїх творах. У 1914 р садибу викупили київські діячі культури, 

а в 1939 році тут був відкритий музей. Рідна домівка відновлений за малюнками Шевченка, в саду збереглася могила 

матері. Експозиція в основній будівлі музею відтворює життєвий шлях Кобзаря. Представлені його особисті речі, 

перші видання книг, документи, портрети і фотографії. 
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Альбом малюнків  

Т.Шевченко 1845 року 

 В обласній бібліотеці нашого міста 
можна побачити факсимільне видання 
унікального альбому Т.Шевченка. В 
альбомі вміщені малюнки олівцем, 
акварелі та сепії, виконані Т. Шевченком 
під час подорожі на Полтавщину та в 
суміжних місцях Київщини в квітні — 
жовтні 1845 року. В цьому альбомі 
Шевченко зарисував пам’ятки старовини 
та мистецтва, приділяючи разом з цим 
велику увагу зображенню сільського 
побуту, окремих типів, жанрових сцен та 


