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      Далеко за межами нашої країни відомо ім’я Т.Г.Шевченка, 
українського поета,прзаїка,драматурга,художника,громадського діяча. 

Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був 
самоуком і вказав нові,світлі і вільні шляхи профессорам і ученим. 
У березні 2014року виповниться 200 років від Дня народження 
Т.Г.Шевченка.  
Пропонуємо назви заходів щодо проведення цієї визначної події. 

Виставки:  
Виставка – розвідка«…І ще раз про визволення Тараса…», 

Фотовиставка«Вінок пам’яті Кобзарю. Київські музеї Т.Шевченка»,  
Ілюстрована виставка«Художній світ Шевченка», 
Виставка-портрет:«Кобзарем ми його звемо», «Тарас Шевченко – 
любов і святиня українського народу» 
Виставка-роздум«Учітесь, брати мої, думайте, читайте!»,  
Книжково – ілюстративна виставка:«Дякую за ласкаве сердечне 

українське слово(Шевченко і польські діячі)», «Шевченко в творчості 
українських поетів і письменників», 
Виставка - мессидж«Воскресну нині!..» (Шевченко і сьогодення), 
Виставка однієї книги«Його весна довіку не зів’яне, його «Кобзар» 
нікому не спалить»,  



Виставка репродукцій«І говорило полотно про його муки, мрії і 

любов», 
Виставка малюнків до творів Шевченка. «Голос душі українського 
народу»  
А також різні заходи:  

Поетичний вернісаж: «Збуваються Тарасові пророцтва», «Віршів віночок від 

Тараса»,  
Літературний вечір «Я так її, так люблю мою Україну убогу…», 

Літературний вечір пам’яті поета «Кобзарева струна не вмирає», 
Літературно-музичний вечір «Модерновий поет і сьогодні»,  

Літературно-музична година«Співане слово Тараса»?? 

Літературна година :«Думи мої, думи…»,«І знову линуть до нас думи 
Кобзаря», 

Літературний ранок «В славі живій Кобзаря»,  

літературно-художній ранок «Ніжно вплітається в гомін Дніпра добре 
і щире Шевченкове слово», 
Літературні читання «П’янке тепло Тарасового слова», «Вічний як народ. 
Тарас Шевченко»,  

Літературно-краєзнавчі читання«Світова велич Тараса Шевченка» , 
Літературна мандрівка «І лине над землею Шевченкове святеє слово» , 

Літературно-драматична варіація«Прихиливши серце сповідально до живих 
Шевченкових висот», 

Літературно-поетична вікторина«Добре та щире Тарасове слово», 

Театралізовані читання«Знать от Бога і голос той, і ті слова» , 
Конкурс на краще читання поезії Т.Шевченка«Цілюще джерело 

Шевченківської музи», 
Голосні коментовані читання«Шевченкова слово в віках не старіє» , 

Голосні читання«Мелодії віршів чудових», «Шевченко мовами світу», 
Конкурс декламаторів«Слово, якому звучати вічно. Улюблений вірш 

Шевченка», 

Поетичний вечір«Наш край історії скарбниця, тут б’ється серце Кобзаря» , 
Поетично-літературна година«Світоч української культури – Тарас 

Шевченко», 
Поетичний калейдоскоп«Твій біль, твою любов, Кобзарю, дозволь до серця 

прихилить», 
Поетична година «О думи мої! О слово моє…», 

Вечір поезії«І лине над землею Шевченкове святеє слово», 

Шевченківське свято«Чарівне слово Кобзаря», «Ми – з Кобзаревого роду» 
Усний журнал«Невідомі сторінки біографії Кобзаря» , «Невмирущий 

Кобзар» 



Вікторина«Живописних справ майстер Тарас Шевченко» , «Чи знаєш ти 

вірші Кобзаря?»,  
Перлини духовності«Хто Шевченка прочитав, той багатший серцем став», 
Турнір знавців творчості Тараса«Кобзареве слово – вічне», 

Презентація книги«Молитва до Шевченка», 
Поетична присвята«Живий у правді віковій», 

Перегляд літератури«Вони ідуть на висоту Тараса» (Лауреати 

Шевченківської премії 2013 року), «Незгасне світло Кобзаря», 
Конкурс – змагання«От де, люде, наша слава!..», 
Години спілкування: «Шевченко- художник», «Читаючи Кобзаря», 
Бесіди: «Життєвий і творчий шлях Т.Г.Шевченка», конкурс Конкурс 
ерудитів: «Як ми знаємо творчість Шевченка», 

Урок Кобзаря «Шевченко-поет, Шевченко – художник», 
Інформаційна година «Шевченкове слово в віках не старіє», 
Поетичний марафон «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, І голос 
твій нам душі окриля», 
Круглий стіл «Історія України в житті та творчості Тараса Шевченка», 
Урок духовності «Світлиця кобзаревого духу», 

Експрес -годину «Духовні риси творчості Т.Шевченка», 

тематична година: «Кохання для генія – завжди кохання», 
дискусійна гойдалка: «Національна проблематика у поемі Т.Г. 
Шевченка «Кавказ» 
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