
 

 

«ВІЧНА 
ПАМ’ЯТЬ  

ТОБІ, ТАРАСЕ! 

 ВІЧНЕ СЛОВО 
ТОБІ, 

КОБЗАРЮ!» 



   І мене в сім'ї великій, 
В сім'ї вольній, новій, 
Не забудьте пом'янути  
Незлим тихим словом 

             Т.Г. Шевченко 



 «Він був сином 
мужика, і став 
володарем в 
царстві духа. 

 Він був 
кріпаком, і став 
велетнем у 
царстві 
людської 
культури. 

 Він був 
самоуком, і 
вказав нові, 
світлі і вільні 
шляхи 
професорам і 
книжним 
ученим.» 

 



Вікторина 
«Що мені відомо 

проТ.Г.Шевченка?
»  

1. Місця на Україні , 
пов’язані з ім’ям 
Шевченка?  

2. Назвіть рік видання 
першого Шевченкового 
«Кобзаря».  

3. Які поеми Шевченка 
написані російською 
мовою?  

4. Портрети яких 
українських 
письменників намалював 
Шевченко?  



 
 

5. Український 
письменник, що один 
з перших підтримав 
як поета і допоміг 
йому в самоосвіті.  

 
6. Кількість віршів, 

написаних 
Шевченком під час 
перебування в 
казематі 
Петропавлівської 
фортеці 

 
7. Девіз Шевченка – 

засланця.  
 
8. Скільки відомо 

фотографій 
Т.Шевченка? 



9.Скільки портретів намалював Т.Шевченко  

10. Скількома мовами перекладений 
«Заповіт»?  

11.Коли було перезаховано тіло Шевченка?  

12.Які мови знав Шевченко?  



Експрес-тест  

«Незакінчені речення» 
1. Тарас 

Шевченко 
народився у ...  

2. Дитинство 
провів у …  

3. Батьки 
Шевченка були 
...  

4.Подругу 
дитинства 
Тараса звали …  



5.Сестру Тараса звали ...  

 

6.У поміщика Енгельгарда Тарас служив …  

 

7. Т. Шевченка викуплено з кріпацтва та звільнено за 

гроші…    

8. Книга Тараса Шевченка,  в  якій було зібрано поетичні 

твори, називалася ...  



9. 10 років поет перебував на ...  

 

10. Помер Т.Шевченко 10 
березня 1861 року, його було 
поховано ...  

 

11. Перезахоронено на … 

 

12. Чернеча гора зараз 
називається …                           



 Шевченко - художник 



«Погруддя 
жінки» або 

«Жіноча 
голівка» 1830 р.  

З цієї юнацької 
роботи і 

розпочалась 
творчість 

видатного 

художника.        



 

835 різних за жанром картин, з яких понад 

100 портретів. 

278 робіт, відомі з різних джерел, не 

знайдено. 

 



 

В 1860 році Рада Академії мистецтв у 

Петербурзі визнала Шевченка академіком 

з гравіювання. 



  Чи знаєте, що …     

- Тарас Шевченко любив гармоніку і грав на ній. 

- У «Кобзарі» слово калина Шевченко вжив 385разів, а всього у своїх 

творах він згадував про неї 965 разів. 

- Український композитор Микола Лисенко написав музику більш, ніж 

на 100 творів Шевченка. 

- Шевченко-художник був нагороджений 3 срібними медалями за 

акварель «Циганка-ворожка» та малюнок «Хлопчик-жебрак». 

- 2 вересня 1860 року за роботи в техніці гравюри він був удостоєний 

звання академіка гравірування. 



 

 

 

Про все більшу 
світову славу 
великого Кобзаря 
свідчать 
пам'ятники, 
встановлені в 
різних країнах 
світу: у Палермо 
(Канада), 
Бухаресті, 
Вашингтоні, Нью-
Йорку, Парижі 
тощо. 



“Я по плоті і духу - син і рідний 

брат нашого народу” 

         Т.Г. Шевченко 


