
«Незвіданими шляхами  Великого Кобзаря…» 

«Шевченко – митець, 

який відкрив для української нації двері в безкінечність. 

Саме він є гарантом нашої вічності…»  

Микола Жулинський 

  9 Березня виповнилося 202 роки від дня народження великого українського 

пророка, поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. Безперечно, це 

одна з найвидатніших постатей нашого народу. Загадку феномену 

особистості Шевченка досі не розгадано. Феномен поета 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. 

     Вшанування генія Шевченка стало вже традицією у Куликівському  

професійному аграрному ліцеї . До 202-ої річниці від дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка  учителем української мови та літератури разом з 

гуртківцями «Дивослово» було організувано і проведено цикл заходів 

«Незвіданими шляхами Великого Кобзаря…».  

     Так, 7 березня з  учнями КПАЛ було проведено літературну гру «Є в 

Шевченка народження дата – дати смерті в Шевченка нема». 

 Захід складався з 3-ох частин: 

1-ша частина: ерудит-гра «Тарас Шевченко – України син»; 

2-га частина: хронологічна гра «Найважливіші дати життя та творчості 

Кобзаря»; 

3-тя частина: краєзнавча вікторина-гра «Тарас Шевченко та Чернігівщина 



   Учні дізналися про Шевченка як художника, портретиста, пейзажиста, 

переглянувши альбом його художніх робіт. Завершився захід поетичної  

п’ятихвилинкою «Об’єднаємо Україну Тарасовим словом»  

    9 березня в ліцеї  була проведена тематична святкова лінійка «Рідний і 

знайомий образ Кобзаря». Лінійка проводилася з метою розкриття величі і 

безсмертя українського поета – неперевершеного майстра слова. Під час 

заходу молодь декламувала поезії зі збірки «Кобзар». За визнанням молоді 

саме це виразне читання і дозволило їм по-новому відкрити для себе 

творчість Шевченка. Наприкінці заходу учні переглянули відеопрезентацію 

«Жінки в житті Тараса Шевченка». А також учні готували стінгазети 

,ілюстрації до творів та портрет митця. 

   Проведені заходи в черговий раз підтвердили, що Шевченко – явище 

велике і вічне. Він росте й розвивається в часі, в історії, і нам ще йти та йти 

до його осягнення. Шевченко завжди попереду. Усім нам необхідно разом 

боротися за найвищі вершини нашого духу, так як заповідав Великий Кобзар. 

 Шукаймо у собі Шевченка 

(Хоч іскру – праведності й віри) – 

Він мусить бути там, в глибинах, 

Інакше нас би не тримала 

Оця земля, калини матір. 

Ми мусимо. Ми конче мусим 

Знайти в собі його провину –  

Інакше з темряви не вийти. 

Усім життям, всім током крові – 

Народжуймо в собі Шевченка, 

Хоч іскру кожен. Іскру – кожен. 

Всі разом – буде Україна. 

 

  



 

 


