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Слово—єдине, що 

буде жити вічно... 

Над випуском  

працювали: 

Ключко Вікторія 

Базелюк Віталій 

Янкова Дарія 

Зінник Аліна 

Дубина Руслан 

Сидоренко Діана 

Тарасенко Анастасія 

Омельченко О.О. 

«Шевченко – це той, хто 

живе в кожному з нас. Він – 

як сама душа нашого наро-

ду, правдива і щира…Поезія 

його розлита повсюдно, во-

на в наших краєвидах і в на-

ших піснях,у глибинних, най-

заповітніших помислах кож-

ного, чий дух здатен 

pозвиватись».        О. Гончар. 



«Шевченко в кожнім домі» 
 

Особливе місце в духовному розвитку учнів 

посідає спілкування з творчістю відомого українсь-

кого художника, поета, громадського діяча Тараса 

Григоровича Шевченка. Сьогодні важко уявити 

Україну, українську родину, громадянина без існуван-

ня Великого Кобзаря. Для багатьох вірші поета – це 

доля нашого народу. 

До дня народження Т. Шевченка в школі було про-

ведено літературну лінійку «Шевченко в кожнім 

домі». На лінійці звучали поезії Кобзаря у виконанні 

кращих учнів школи. Діти переглянули відеоролик 

про життя і творчість відомого українського про-

рока, звучали пісні, які набули популярності серед 

народу, на вірші Т. Г. Шевченка, покладені на музику 

відомих композиторів. Зачаровані мелодією слова 

учні залишилися в піднесеному настрої від лінійки. 



10 цікавих фактів про Шевченка 
1. Тарас Шевченко протягом життя був «душею компанії», любив сміяти-

ся і вмів розвеселити навіть незнайомого. 

2. Основна освіта Тараса Шевченка тривала лише два роки. Її він здобув у 

церковно-приходській школі. 

3. Тарас Шевченко завжди з любов’ю згадував той випадок, коли 

малим пішов шукати «залізні стовпи», що «підпирають» небо, і 

заблукав у полі. Чумаки, зустрівши хлопця, забрали його з собою і 

ввечері привезли до Кирилівки. 

4. Тарас Шевченко був викуплений з кріпацтва за 2500 рублів. Задля цього ху-

дожник Брюллов написав портрет Жуковського і продав його. Здобувши сво-

боду, Тарас Григорович вступив до Академії мистецтв. 

5. Першим коханням молодого Шевченка була Оксана Коваленко, його ровес-

ниця. Родичі закоханих були впевнені, що молоді одружаться. Але надії були 

марними — Тарас мусив поїхати до Вільна. Усе своє життя Шевченко згаду-

вав ту дівчину, яку колись кохав. 

6. Останнім коханням поета була 19-річна дівчина Лукерія Полусмак, яка 

наймитувала в Петербурзі. Простакувату дівчину Тарас зваблював дороги-

ми подарунками, але вона не захотіла залишити столичного життя й пе-

реїхати в Україну, щоб жити в селі. 

7. Улюбленим напоєм Тараса Шевченка був чай, а улюбленою їжею бу-

ли: справжній український борщ, «затертий пшонцем і затовчений 

старим салом», вареники з сиром з грубої гречаної муки та галушки.  

8. Тарас Шевченко був відомим модником, любив дорогий одяг і дуже лег-

ко витрачав на нього гроші. 

9. Коли Тараса Шевченка відправили у заслання до Оренбурга, йому заборони-

ли займатися творчістю. Однак цю заборону він ігнорував. Саме в Оренбурзі 

Тарас Григорович написав більшу частину своїх повістей. 

10. Останні дні свого життя Шевченко провів у Петербурзі. Поховали його на Смо-

ленському кладовищі. Проте за день до своєї смерті, у свій день народження, 9 берез-

ня, поет попрохав свого вірного друга Григорія Честахівського, щоб у разі його смер-

ті похорон відбувся у місті Канів. 


