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Маленький Тарас був народ-

жений у 1814 році, в селі Мо-

ринці, що на Черкащині. Батько – 

Григорій Іванович Шевченко був 

кріпосним селянином. Крім Тара-

са він мав ще шестеро дітей, двоє 

синів та чотири дочки. 

Роки дитинства Шевченко 

провів в рідному селі, та селі 

Кирилівка, яким володів генерал-

лейтенант Василь Енгельгардт. 

Вже в дитинстві Тарас 

Шевченко проявив інтерес та 

здібності до малювання та поезії. 

У восьмирічному віці він вступив на службу до місцевого дяка – 

вчителя Павла Рубана, де нишком і навчився грамоті.  

В юні роки його забирають в прислугу поміщика, спочатку 

кухарчуком, а згодом козачком. На щастя Тараса, Енгельгардт 

помітив пристрасть до живопису. Тож, через бажання мати 

придворного художника, поміщик відправив юного Шевченка на 

навчання. Викладачем Шевченка, на протязі 1,5 року був 

портретист Ян Рустем, викладач Віленського університету. 

Згодом, у 1831 році генерал-лейтенант Енгельгардт переїхав 

до Санкт-Петербургу, де навчання Шевченка продовжилось. В 

Петербурзі Тарас навчався в цехового 

майстра мальовничих справ Ширяєва. 

Завдяки йому юний художник 

відвідував Ермітаж, та малював 

статуї Літнього саду. Саме в літньому 

саду, Шевченко познайомився з 

Іваном Сошенком, малюючи одну з 

скульптур. 

Завдяки новому знайомому Тарас 

представили Брюлову та Жуковсь-

кому, які згодом відіграли значну 

роль в звільненні Шевченка. Та, в 

першу чергу, саме обдарованість 
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цього кріпосного хлопчика була тому причиною. Ця видатна для 

Шевченка подія (звільнення з кріпацтва) сталася коли йому було 

24 роки. Завдяки Жуковському та Брюлову, котрі провели 

благодійний аукціон, була зібрана сума в 2,5 тисячі рублів. За ці 

гроші й було викуплено з кріпацтва Тараса Шевченка 

майбутнього 

великого поета. 

Одразу після ви-

зволення з неволі 

Тарас Шевченко пі-

шов до Академії ми-

стецтв. Там, продов-

живши вивчати жи-

вопис, він почав 

вивчати й твори різ-

номанітних письме-

нників. Під час нав-

чання було видано 

першу збірку вір-шів – «Кобзар». У 1844 році, закінчивши 

навчання, майбутній письменник повернувся до України. 

Приїхавши до Києва, він влаштувався на роботу в тимчасову 

комісію з питань розгляду старих актів, на посаду художника. 

Приблизно в той самий час сталося знайомство Шевченка з 

Костомаровим, що вплинуло на формування його політичних 

поглядів. 

 В 1846 році, після 

вступу в Кирило-Мефо-

діївське братство, Шев-

ченком була написана 

революційна збірка «3 

літа». Саме за вірші цієї 

збірки, Тараса заареш-

тували в 1847 році. Зго-

дом його було відправ-

лено в заслання, на слу-

жбу в Орську Фортецю, 

де він служив солдатом. 
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Окремим указом Миколи Першого Тарасу Шевченку було 

заборонено писати, та малювати. Та, попри указ, поет все одно 

крадькома   писав   віршів,   та   малював.   Це   стало   можливим  

завдяки добродушності росій-

ських офіцерів, яким підпо-

рядковувався письменник. 

Так, в 1848 році, Шевченко 

був включений в експедицію 

для дослідження Аральского 

моря в якості художника. Са-

ме там було створено аква-

рельні пейзажі та портрети. 

Ще в одній експедиції – в гори 

Каратау Тарасом було напи-

сано декілька повістей росій-

ською мовою та створено декілька картин. 

В 1957 році Тарас Шевченко повернувся з заслання. Багато в 

чому, цим він зобов’язаний графу Толстому, та його дружині. 

Попри те, що постійне перебування в Україні, йому забороне-  

но – в 1859 Тарас Шевченко приїжджає до України. Та через 

постійний нагляд поліцейських згодом повертається до 

Петербургу. Лише на письменництві творчість видатного 

українця не закінчувалася. Він захопився ліпленням та 

гравіруванням наприкінці свого 

життя та на той момент,  підірване 

засланням здоров’я уже підводить 

поета, й свій 47 день народження 

він зустрічає вже важкохворим. 

За день до своєї смерті, у свій 

день народження, 9 березня, поет 

попрохав свого вірного друга 

Григорія Честахівського, щоб у 

разі його смерті похорон відбувся 

у місті Канів. Останнє бажання 

видатного митця виконали лише 

через два роки. 10 березня 1861 

року Україна втратила одного з 

найталановитіших своїх синів. 

Смерть Тараса Шевченка застала 
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в Петербурзі, далеко від рідної Землі. Похований був на Смо-

ленському кладовищі. Та згодом, як і було вказано нам в 

заповіті, прах Шевченка був перевезений в Україну,  на  

Тарасову  гору.  Там, 
як і просив поет «Було видно, було чути, як реве ревучий». 

За своє недовге 

життя Тарас Шевченко 

залишив нам велику 

спадщину в літературі 

та художньому мис-

тецтві світу, він зробив 

просто неоціненний 

вклад в розвиток укра-

їнської культури. Перу 

Тараса Григоровича 

Шевченка належать: поеми, балади, повісті, збірки віршів та 

більше 1000 картин. Праці Шевченка перекладені на велику 

кількість мов всього світу. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://shron1.chtyvo.org.ua/Hrabovych_Hryhorii/Shevchenko_iakoho_ne_znaiemo.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Hrabovych_Hryhorii/Shevchenko_iakoho_ne_znaiemo.pdf
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352 с.). – Опис зроблено: 21.02.2019. 
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Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Аналог друк. вид. (Чуб, Д. 
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ресурс] / Т. Шевченко // Мала Сторінка. – Електрон. текстові 
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Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 24.02.2019. 

Найвідоміші цитати Тараса Шевченка [Електронний 
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дані. – [Україна], 2019. – Режим доступу: http://taras-

shevchenko.com.ua/ua/content/citati-shevchenka.htm, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 28.02.2019. 
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https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE.html
https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE.html
https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE.html
https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE.html
https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE.html
https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE.html
http://taras-shevchenko.com.ua/ua/content/citati-shevchenka.htm
http://taras-shevchenko.com.ua/ua/content/citati-shevchenka.htm
https://www.youtube.com/watch?v=M-UVidM4Gbg
https://www.youtube.com/watch?v=fQrnoSfmKD4
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– [Україна], 2019. – Режим доступу: http://taras-

shevchenko.com.ua/ua/roboty_list/spisok-hudozhnih-robit.htm, 
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23.02.2019. 

Шевченко Тарас. Художник [Електронний ресурс] / Тарас 

Шевченко // УкрЛіб. Бібліотека Української Літератури. – 
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http://ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%8

0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%
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/ Т. Шевченко // Тарас Шевченко. – Електрон. текстові дані. – 

[Україна], 2019. – Режим доступу: http://taras-
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доступу: 
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http://ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/24600-1/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/24600-1/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/24600-1/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/24600-1/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.e-reading.club/book.php?book=1000311
https://www.e-reading.club/book.php?book=1000311
http://taras-shevchenko.com.ua/ua/poem_list/kobzar.htm
http://taras-shevchenko.com.ua/ua/poem_list/kobzar.htm
https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80-1911-%D1%80%D1%96%D0%BA.html
https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80-1911-%D1%80%D1%96%D0%BA.html
https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80-1911-%D1%80%D1%96%D0%BA.html
https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80-1911-%D1%80%D1%96%D0%BA.html
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%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-

%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-

%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80-1911-

%D1%80%D1%96%D0%BA.html, вільний. – Заголовок з екрана. 

– Мова: укр. – Опис зроблено: 24.02.2019. 

Заповіт нащадкам [Електронний ресурс] / уклад. О.В. 

Якименко // Миколаївський національний аграрний університет. 

– Електрон. текстові дані. – [Україна], 2019. – Режим доступу: 
https://lib.mnau.edu.ua/info5/2014/Zapovit.pdf, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Аналог друк. вид. (Заповіт 

нащадкам: сценарій / уклад. О.В. Якименко; ред. О.Г. Пустова. – 

Миколаїв: МНАУ, 2013.  –  14 с.). – Опис зроблено: 02.03.2019. 

Кращі сценарії бібліотек області [Електронний ресурс] / 

уклад. Л.С. Сторожик // Черкаська обласна універсальна наукова  

бібліотека імені Тараса Шевченка. – Електрон. текстові дані. – 

[Україна], 2019. – Режим доступу: 
http://library.ck.ua/files/24.04.2014/2.pdf, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова: укр. – Аналог друк. вид. (Кращі сценарії 

бібліотек області: Вип. 19 / КЗ «ОУНБ імені Тараса Шевченка»; 

уклад. Л. С. Сторожик. – Черкаси, 2013.  –  40  с.). – Опис 

зроблено: 02.03.2019. 

Літературна година «Правди й вольності пророк» 

[Електронний ресурс] // Голопристанська міська бібліотека. – 

Електрон. текстові дані. – [Україна], 2019. – Режим доступу: 

http://gprystan-

crb.edukit.kherson.ua/nashi_tradicii/literaturna_godina_pravdi_j_volj

nosti_prorok_do_dnya_narodzhennya_t_g_shevchenka/, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 03.03.2019. 

Літературно-музична композиція «Т.Г.Шевченко й 

Батьківщина – частинка серця кожного патріота-українця» 

[Електронний ресурс] // Управління освіти Чернівецької міської 

https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80-1911-%D1%80%D1%96%D0%BA.html
https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80-1911-%D1%80%D1%96%D0%BA.html
https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80-1911-%D1%80%D1%96%D0%BA.html
https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80-1911-%D1%80%D1%96%D0%BA.html
https://mala.storinka.org/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80-1911-%D1%80%D1%96%D0%BA.html
https://lib.mnau.edu.ua/info5/2014/Zapovit.pdf
http://library.ck.ua/files/24.04.2014/2.pdf
http://gprystan-crb.edukit.kherson.ua/nashi_tradicii/literaturna_godina_pravdi_j_voljnosti_prorok_do_dnya_narodzhennya_t_g_shevchenka/
http://gprystan-crb.edukit.kherson.ua/nashi_tradicii/literaturna_godina_pravdi_j_voljnosti_prorok_do_dnya_narodzhennya_t_g_shevchenka/
http://gprystan-crb.edukit.kherson.ua/nashi_tradicii/literaturna_godina_pravdi_j_voljnosti_prorok_do_dnya_narodzhennya_t_g_shevchenka/
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ради. – Електрон. текстові дані. – [Україна], 2011. – Режим 

доступу: http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-

48/pozaklasna-robot/scripts-of-holidays-and-events/245-

literaturnomuzychna-composition-shevchenko-and-homeland, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 

02.03.2019. 

Осмоловський, С. Сценарій літературно-мистецького 

свята, присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г. 

Шевченка «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля!» 

[Електронний ресурс] / С. Осмоловський // Сайт Культурного 

центру УТОГ. – Електрон. текстові дані. – [Україна], 2013-2016. 

– Режим доступу: http://www.i-

deaf.com.ua/2014/03/14/szenariy_do_200l_shevchenko/, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 27.02.2019. 

Проект проведення Тижня української літератури, 

присвяченого творчості Т.Г.Шевченка [Електронний ресурс] // 

Управління освіти Чернівецької міської ради. – Електрон. 

текстові дані. – [Україна], 2011. – Режим доступу: 
http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/pozaklasna-

robot/scripts-of-holidays-and-events/246-project-of-the-week-

ukrainian-literature-devoted-to-the-works-of-taras-shevchenko, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 

02.03.2019. 

Свіча вічності (до 200-річчя від дня народження 

Т.Г.Шевченка) [Електронний ресурс]: методично-бібліографічні 

матеріали / підгот. Р.В. Пасічник // Хмельницька обласна 

бібліотека для дітей ім. Шевченка. – Електрон. текстові дані. – 

[Україна], 2010-2019. – Режим доступу: 

https://odb.km.ua/?dep=1&dep_up=455&dep_cur=469, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 02.03.2019. 

Сценарій до свята Шевченка «Хай палає свічка...» 

[Електронний ресурс] //  Блог Лазарь Н. А. – Електрон. текстові 

дані. – [Україна], 2015. – Режим доступу: 

http://school2saki.krimedu.com/ru/article/stsenarii-do-svyata-

shevchenka-khai-palae-svichka.html, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 03.03.2019. 

http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/pozaklasna-robot/scripts-of-holidays-and-events/245-literaturnomuzychna-composition-shevchenko-and-homeland
http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/pozaklasna-robot/scripts-of-holidays-and-events/245-literaturnomuzychna-composition-shevchenko-and-homeland
http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/pozaklasna-robot/scripts-of-holidays-and-events/245-literaturnomuzychna-composition-shevchenko-and-homeland
http://www.i-deaf.com.ua/2014/03/14/szenariy_do_200l_shevchenko/
http://www.i-deaf.com.ua/2014/03/14/szenariy_do_200l_shevchenko/
http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/pozaklasna-robot/scripts-of-holidays-and-events/246-project-of-the-week-ukrainian-literature-devoted-to-the-works-of-taras-shevchenko
http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/pozaklasna-robot/scripts-of-holidays-and-events/246-project-of-the-week-ukrainian-literature-devoted-to-the-works-of-taras-shevchenko
http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/pozaklasna-robot/scripts-of-holidays-and-events/246-project-of-the-week-ukrainian-literature-devoted-to-the-works-of-taras-shevchenko
https://odb.km.ua/?dep=1&dep_up=455&dep_cur=469
http://school2saki.krimedu.com/ru/article/stsenarii-do-svyata-shevchenka-khai-palae-svichka.html
http://school2saki.krimedu.com/ru/article/stsenarii-do-svyata-shevchenka-khai-palae-svichka.html
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Сценарії виховних заходів, присвячених 200-річчю від дня 

народження Т.Г. Шевченка [Електронний ресурс] // 

Всеукраїнський Інтернет-форум, присвячений 200-річчю від дня 

народження Тараса Шевченка. – Електрон. текстові дані. – 

[Україна], 2019. – Режим доступу: 

https://sites.google.com/site/shevchenkoforum/metodicna-

skarbnica/scenariie-vihovnih-zahodiv, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 03.03.2019. 

«Через роки, через віки ми чуєм голос твій, Тарасе» 

[Електронний ресурс]: на допомогу працівникам клубних 

закладів – примірний сценарій  вечора пам’яті  Т.Г.Шевченка  // 

Полтавський обласний центр народної творчості та культурно-

освітньої роботи. – Електрон. текстові дані. – [Україна], 2019. – 

Режим доступу: http://narodna-

tvorchist.poltava.ua/index.php/stsenariji/do-vechora-pam-yati-t-g-

shevchenka, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис 

зроблено: 03.03.2019. 

Великі Українці – Тарас Шевченко [Електронний ресурс]: 

[докум. фільм] / режисер Сергій Долбілов // YouTube. – 

Електрон. текстові. та граф. дані. – [Україна], 2017. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=dX5LeZSK1Wg, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 

06.03.2019. 

Відео-презентація «Тарас Шевченко – майстер слова та 

пензля» [Електронний ресурс] // YouTube. – Електрон. текстові. 

та граф. дані. – [Україна], 2014. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=ADJEqZN1L0Y, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 06.03.2019. 

Відео-презентація «Шевченко – Художник», присвячена до 

200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченко [Електронний 

ресурс] // YouTube. – Електрон. текстові. та граф. дані. – 

[Україна], 2014. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJI91HL1s6c, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 05.03.2019. 

https://sites.google.com/site/shevchenkoforum/metodicna-skarbnica/scenariie-vihovnih-zahodiv
https://sites.google.com/site/shevchenkoforum/metodicna-skarbnica/scenariie-vihovnih-zahodiv
http://narodna-tvorchist.poltava.ua/index.php/stsenariji/do-vechora-pam-yati-t-g-shevchenka
http://narodna-tvorchist.poltava.ua/index.php/stsenariji/do-vechora-pam-yati-t-g-shevchenka
http://narodna-tvorchist.poltava.ua/index.php/stsenariji/do-vechora-pam-yati-t-g-shevchenka
https://www.youtube.com/watch?v=dX5LeZSK1Wg
https://www.youtube.com/watch?v=ADJEqZN1L0Y
https://www.youtube.com/watch?v=OJI91HL1s6c
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Відео-презентація «Шевченко – Художник», присвячена до 

200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченко [Електронний 

ресурс] // YouTube. – Електрон. текстові. та граф. дані. – 

[Україна], 2014. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJI91HL1s6c, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 05.03.2019. 

Дітям про Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] // YouTube. 

– Електрон. текстові. та граф. дані. – [Україна], 2013. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=_QY2ZSTPX_w, 
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