
ли українців на щось друго-

сортне? Кожен для себе має 

вирішити: чи сидіти далі 

склавши руки, тим самим 

під'юджуючи зайд із інших 

країн розкрадати Україну, 

знімати з неї дійсно останню 

сорочку ,чи встати на ноги і 

дати відсіч перекотиполю, 

яке не має своєї нації, а 

немов омела, чіпляється і 

п’є соки з найкращого, най-

міцнішого, виснажуючи йо-

го. Недаремно Шевченко 

писав :«А тим часом 

п е р е в е р т н і  н е х а й 

підростають  Та поможуть 

москалеві Господарювати Та 

з матері полатану сорочку 

знімати»  - зараз, як ніколи, 

ці слова актуальні для харак-

теристики політичної ситуації 

в нашій державі. 

Чи стануть вони пророчи-

ми- залежить від нас 

Робак Марія,  

учениця11-А класу 

Сучасний світ, з його ме-

тушнею, поспіхом кудись, 

створює собі мільйон про-

блем на рівному місці. А 

згодом так само нашвидку-

руч пробує ці проблеми 

вирішити. Але хіба це мож-

ливо, якщо в більшості ви-

падків коріння цих проблем 

закладене в наших головах, 

у нашій ментальності. Хіба 

міг подумати Шевченко, що 

його вірші, написані на 

шматках паперу, рядки зі 

захалявних книжечок ста-

нуть пророчими? У творах 

Кобзаря відображений 

теперішній духовний стан 

половини української дер-

жави. Не можу написати 

українського народу, адже 

людей, які не знають рідної 

мови, культури й історії не 

можна назвати народом. 

Нація—це люди, об’єднані 

спільною національною 

пам’яттю, але яка ж пам’ять 

може бути в зазомбованого 

покоління, чиї голови забиті 

мріями про гроші та марнос-

лавство? І про таких переве-

ртнів писав Шевченко. І 

саме вони зараз допомага-

ють господарювати на нашій 

землі москалеві. Але ж мос-

калі у цьому підтексті—це не 

тільки давня назва росіян, 

потрібно розуміти, що це всі 

ті люди, які злетілися, мов 

грифи на націю, що розпада-

ється на очах. Прислухайтеся 

до кожного зі слів Кобзаря, 

вдумайтеся, перепустіть їх 

крізь себе.І 

Україна—це наша земля, 

наша держава, наша Батькі-

вщина. Її незалежність  об-

мита кров’ю наших предків. 

Невже можна допустити, 

щоб зараз із нас знущалися, 

викреслювали з підручників 

історії героїв, перетворюва-

Україна Шевченкова?...Наша... 

А слава—заповідь моя... 

«Я радий, що можу додати свій 

голос до тих , хто вшановує вели-

кого українського     поета  Тара-

са Шевченка. Ми вшановуємо 

його за великий внесок у культу-

ру не тільки України,..а й культуру 

світу.Його спадщина   є благород-

ною частиною нашої історичної 

спадщини.» 

(Джон Кеннеді, Президент США ) 

 

«Шевченко цілком заслуго-

вує на почесті, якими 

оточується. Він був більше, 

ніж українець — він був дер-

жавним мужем і громадяни-

ном світу. Він був більше, 

ніж поет — він був хоробрим 

воїном за права і волю лю-

дей».  

(Ліндон Джонсон, Президент 

США) 

«Ім'я Тараса Шевченка – 

великого сина України, який 

став голосом душі нашого 

народу, виразником його 

духу й споконвічних націо-

нальних устремлінь, відоме 

кожному». 

(Віктор Янукович, Прези-

дент України)  

 

 

Воскресну нині! Ради їх, 

Людей закованих моїх; 

Убогих, нищих… Возвеличу, 

Малих отих рабов німих! 

Я на сторожі коло їх 

Поставлю слово.   

Тарас Шевченко 

Шевченко і сучасність 

НВК “Школа-садок «Софія» м.Львів 
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У нашій області є чимало 

пам'ятників великому Кобза-

реві. Зокрема у Львові  

найперший встановлений у 

1960році на подвір'ї се-

редньої загальноосвітньої 

школи № 63 на Личаківсь-

кій; 

старіший знаходиться біля 

входу в «Шевченківський 

гай»  (скульптор — Юрій Га-

в'юк); 

новіший, відкритий у 1992 

році,  на проспекті Свободи.  

У Винниках пам'ятник розта-

шований на вул. Шевченка в 

центрі міста. Його відкрито 

28 вересня 1913 року— це 

перший на Західній Україні 

скульптурний пам'ятник Коб-

зареві. Архітектором є Олек-

сандр Лушпинський,  а скуль-

птором - Андрій Яворський. 

Бронзовий пам'ятник Шев-

ченкові є й у  Моршині , він 

встановлений у 1997 році. 

Ав то ри  —  с к уль пт ори 

М.Посікіра, Л.Яремчук, ар-

хітектор В.Каменщик. 

У Новояворівську  пам'ятник 

Т.Г.Шевченкові було урочисто 

відкрито 12 липня 1997 року. 

У Перемишлянах у 1991 р. 

постав ще один монумент 

Кобзареві з бронзи на Львів-

щині , скульптором його є 

В.Одрехівський. Творінням 

цого митця митця є і пам'ятник 

із мармурової крихти у Раде-

хові 1968 року.  

Один із найстаріших пам'ят-

ників Тарасові Шевченку 

знаходиться  у селі Завадів 

Стрийського району. Встанов-

лений 1 червня 1916 року.  

  

Спіріна Анастасія,  

 учениця 9-А класу 

 що в Казахстані є вулиця 

Шевченка в місті Алмати? 

 що в Польщі є вулиця Шев-

ченка в місті Ольштин? 

 що в Росії є вулиці Шевче-

нка в більшості міст? 

 що в Азербайджані є па-

м’ятник великому Кобзаре-

ві в місті Баку.? 

вулиця зазнала значних змін. 

Вона продовжилась за раху-

нок введення до складу міста 

кількох сіл. 

У Львові також є проспект 

Шевченка. Знаходиться він у 

центрі міста між вулицею 

Саксаганського та площею 

Міцкевича. Перша писемна 

з г а д к а  п р о  п р о с п е к т 

датується 1414 роком. 

Вулиця  Шевченка є в Калуші 

і розміщена в центрі міста. У 

сквері на цій вулиці спорудже-

но пам’ятник Т. Шевченку.  

Однойменна вулиця є і в  Сам-

борі. Вона в різні часи мала 

різні найменування. У XVI-XVII 

століттях називалася Доміні-

канською. 

А чи може ваш населений 

пункт похвалитися Шевченко-

вою вулицею? Поцікавтеся 

цим.. 

 Ткачик Христина,  

чениця 9-Акласу 

На території нашої області є 

багато вулиць,що носять імя 

Тараса Шевченка. Одна з них 

знаходиться у Львові. Виник-

ла, мабуть, наприкінці XVIII ст. 

Перша назва "Янівська" зу-

стрічається уже в 1805 р. і 

пов'язана з тим, що тут прохо-

див шлях на Янів. Заселена 

територія була значно рані-

ше, ще в XVI ст, і входила до 

складу Краківського передмі-

стя. В останні десятиріччя 

Цікава топоніміка 

Увічнений у камені та бронзі 

Чи знаєте ви... 

Шевченко і Львівщина 
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«Чия правда, 

чия кривда і 

чиї ми діти?» 

Т.Шевченко  

Пам’ятник Шевченкові 

на проспекті Свободи 

у Львові 

Проспект Шевченка у 

Львові 

  що  в 1971 в Буенос-

Айресі(Аргентина) відкри-

то пам’ятник Шевченко-

ві? 

 що в 2002 році в Білору-

ській столиці відкрито 

пам’ятник Тарасу Григо-

ровичу в Степановському 

саду? 

 що  22 травня 2009 року 

в Софії(Болгарія) відкрито 

 що в Афінах, столиці Гре-

ції ,також був відкритий па-

м’ятник Тарасові Шевченку? 

 що 1999 року в столиці Куби, 

Гавані, відбулось урочисте 

відкриття пам'ятника Т. Г. 

Шевченку.? 

 що «Заповіт»-це літературний 

твір Шевченка, перекладе-

ний 150 мовами світу? 

Пам’ятник в Азербайджані 



«Всі великі творіння Шевченка – 

це творіння не пера і пензля, а 

творіння духу»,  - казав Євген Свер-

стюк. До тих рядків додає сьогодні 

свій голос пошанування не тільки 

люд України, а й народи інших 

держав. 

Усіх дивує, як міг маленький хлоп-

чик з кріпацької сім’ї стати волода-

рем дум багатьох поколінь україн-

ців? Читаючи Кобзареві твори (чи 

то раннього періоду, чи зрілого, чи 

писані на засланні), переживаєш 

всі миті вільної, хоч втомленої ду-

ші. Та найбільше вражають проро-

чі рядки, проста життєва  мудрість: 

І оновленій землі   

Врага не буде,супостата, 

А буде син,і буде мати, 

Ібудуть люди на землі! 

Ми—щаслива нація, бо маємо поета-

пророка. Увібравши в себе його слова, 

станемо Людьми. Саме цього нас вчив 

Тарас. 

А чого варті його рядки про матір, опо-

виті щирою, чистою любов’ю та ту-

гою:«хто матір забуває, того Бог ка-

рає…» 

Застерігав він нас, своїх нащадків, від 

зради, брехні, лукавства: «Обніміться ж, 

брати мої, Молю вас, благаю!...» 

А ще заклинав не бути сліпими, глухими 

й байдужими , а тривожи-

тись за честь, славу, бра-

терство, за волю Вкраїни, 

не торгувати правдою. 

Кожному народові судило-

ся торувати свою історич-

ну стежку. Т.Шевченко 

українцям показав шлях 

проти течії. Він бачив далі 

і вище, ніж тисячі сильних 

світу цього. 

Спіріна Анастасія , 9-А 

ників, які створювали їх, манд-

руючи шляхами видатного 

поета. Слухаючи екскурсію 

Зеновії Филипович, ми ніби 

слідували за Тарасом, відчува-

ли і його смуток, і радість. У 

полотнах відображене усе його 

життя: від села Моринці до  

міста Санкт-Петербург. Ми 

дізнались більше і про  долю 

Кобзаря у кріпацтві, і про 

викуп, і про заслання. Індивіду-

альною особливістю даного 

музею є те, що всі розповіді 

екскурсовода зображені у карти-

нах з надзвичайно глибоким 

змістом, і вони якнайкраще 

ілюструють усе почуте, що 

сприяє хорошому запам’я-

товуванню інформації. 

На мою думку, такі кімнати 

повинні бути навіть у най-

менших містечках нашої 

держави, щоб кожен 

українець міг доторкнутися ду-

шею до прекрасного…вічного…

Я відвідала кімнату-музей Тара-

са Шевченка у Львівській кар-

тинній галереї, коли навчалась у 

11 класі. І, без сумніву, мені там 

дуже сподобалося. Надзвичайно 

цікавим є той факт, що сам Коб-

зар ніколи не був Львові, проте і 

мешканці цього міста є безпе-

речними шанувальниками твор-

чості Шевченка. 

Кімната-музей була відкрита 7 

березня 2004р. ЇЇ експонатами 

є картини львівських худож-

І премудрих немудрі одурять 

 Мій Шевченко 

Культурний простір Шевченкового слова 

 

«Діла 

добрих 

оновляться 

Діла злих 

загинуть» 

Сотнікова Анна  

Студентка НУ «Львівська політехніка» 

Випускиниця НВК «Школа-садок «Софія» 



Україну!”.(Білик Бог-

дан) 

“Шевченко для Украї-

ни—видатний митець. 

Його твори для мене 

наче золото. Поет уміє 

передати реальність, 

правда, вона досить 

часто є сумною”.

(Терешкевич Анаста-

сія) 

“Шевченко—творча та 

працьовита людина: і 

художник, і поет, і фі-

лософ”.(Грица Роксо-

лана) 

“Пройшло вже багато 

років від дня смерті 

поета, але для України 

« Та рас  Ш е вче н ко —

видатний український 

поет, про нього зараз 

дуже багато говорять, а 

твори діти вчать сьогодні 

на уроках. Він завжди 

поруч, як мама і та-

то.”(Гунько Наталя) 

,,Шевченко для мене є 

ве ли ким  учи те ле м. 

Напевно, важко знайти 

українця, який би не чи-

тав “Кобзаря”. Уже прой-

шло 200 років, а поета 

ще пам’ятають.”(Возняк 

Юрій) 

,,Шевченко навчає нас 

духовності і вірити в 

він залишився тим, на 

кого прийнято рівняти-

ся! Я люблю читати та 

вивчати напам’ять 

Шевченкові твори”.

(Ткачик Аліна)  

“Шевченко писав вір-

ші, а ще він гарно 

малював. Мені подо-

баються його карти-

ни”.(Ковалишин Оле-

ся) 

“Шевченко для Украї-

ни означає дуже бага-

то. Твори поета чита-

ють і вивчають у шко-

лах, університетах, а 

ще дорослі пишуть про 

нього наукові роботи”.

М. Львів  

Вул. Героїв Крут, 27 

   

Телефон: 032-270-4713 

Факс: 270-47-11 

e-mail: escuela80@ukr.net 

Кросворд  

Інтервю  для наймолодших 

Ми запитали у пятикласників, чи  сучасний для них Шевченко? 

НВК «Школа-садок 

«Софія» 

Наш веб-сайт: 

http://escuela.at.ua 
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1.       К    

  2. О        

  
3.    Б      

    4.З       

  
5.     А     

  
6.  Р       

Запитання: 

1. Який вірш починається рядками: 

Все йде, все минає - і краю немає. 

Куди ж воно ділось? відкіля взялось? 

2. Український художник, з яким Т.Шевченко познайомився у 1836            

році у "Літньому саду", взяв участь у викупленні Кобзаря з кріпацт-

ва? 

3.Місто, куди було заслано Тараса Григоровича після розгрому Кири-

ло-Мефодіївського братства? 

4.Який літературний твір Шевченка, перекладений  150 мовами сві-

ту? 

5.Що заборонялося поетові на засланні, крім того, як писати? 

6.У якому селі народився поет? 

http://escuela.at.ua

