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Березень 2013р. 

        Тарас Шевченко! Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю.     О. 

Цього року 
відзначається 200 

років від дня 
народження 
українського 

поета, 
письменника, 
художника, 

графіка, 
громадського 

діяча та філософа 
Тараса 

Григоровича 
Шевченка та 150 
років від дня його 
перепоховання.   

«Уже для багатьох поколінь українців – і не тільки українців – 

Шевченко означає так багато, що сама собою створюється 

ілюзія, ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо, і 

він завжди з нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як 

явище велике й вічне – невичерпний і нескінчений. Волею 

історії він ототожнений з Україною і разом з її 

буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові дні і 

новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й думи, 

стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й 

розвивається в часі, в історії, і нам ще йти і йти до його 

осягнення. Ми на вічнім шляху до Шевченка...”  

Іван Дзюба „На вічнім шляху до Шевченка” 

Виставка ілюстрацій учнів ліцею 

до творів Т.Г.Шевченка 



Ст.2 Лікейський сад 

Народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде. Поет живе в серцях свого народу МаксимРильський  

№ 
п\п 

Зміст заходу Дата проведення Відповідальні 

 1. 
Літературна година  «Звучать Шевченкові 
слова» 

жовтень 2013 Орищук Л.М. 

 2. 
Презентація сучасного формату кабінету 
української мови 

жовтень 2013 р. Орищук Л.М. 

 3 
Фестиваль документальних фільмів, 

присвячених Тарасу Шевченку 

жовтень 2013 р.- 

лютий 2014 р. 
Пристай Л.Й. 

 4 

Конкурс тематичних газет, присвячених 
200- річчю від дня народження Т.Г. 

Шевченка та Дню писемності 

листопад 2013 р. 

Завідувач кафедри української 

філології 

Мироненко О.Г., класні 
керівники 9-11 класів 

 5 

Проведення шкільного етапу «Мовно-

літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса 

Шевченка» 

листопад 2013 р. 

Завідувач кафедри української 

філології 
Мироненко О.Г. 

 6 
Антологія кафедри української та світової 

філології  (2-ий випуск) 
листопад 2013 р. 

Заступник директора                  

з наукової роботи 

Демчук Г.Б. 

 7 
Конкурс учнівських творів, присвячених 

Кобзарю 
листопад 2013 р. 

Заступник директора                  

з наукової роботи 

Демчук Г.Б. 

 8 

Створення учнівських дослідницьких 

проектів , презентацій про Шевченка-
художника 

грудень 2013 р. 
Демчук Г.Б. 

Пристай Л.Й. 

 9 
Презентації картин 

Т.Г. Шевченка-художника 
грудень 2013 р. 

Вчителі художньої культури 

Кольцова Н.О., Чернецька О.В. 

 10 
Музична композиція «Ми просто йшли, у 

нас нема й зерна неправди за собою» 
грудень 2013 р. 

Заступник директора                     

з наукової роботи 

Демчук Г.Б. 

 11 
Конкурс ілюстрацій до творів 

Т.Г. Шевченка 
січень 2014 р. 

Заступник директора                  

з виховної роботи 

Шликова В.В. 

 12 
Випуск тематичної ліцейської газети 
«Лікейський сад» 

січень 2014 р. Чернецька О.В. 

 13 
Інтелектуальна гра, присвячена життю та 

творчості Великого Кобзаря 
січень 2014 р. Бучковська М.Н. 

 14 
Тематична виставка у шкільній бібліотеці  

«Ми чуємо тебе, Кобзарю, через століття» 

січень-березень 

2014 р. 
Бібліотекар Цубера А.О. 

 15 
Місячник тематичних уроків, присвячених 

Т.Г. Шевченку 
лютий 2014 р. 

Вчителі української мови та 
літератури, світової літератури, 

німецької, англійської мов, 
історії, художньої культури тощо 

 16 

Тематична олімпіада з української мови та 
літератури «Юні шевченкознавці» для 

учнів 7-11 класів шкіл міста 

лютий 2014 р. 
Вчителі кафедри української 

філології 

  

 17 
Загальноліцейське тематичне свято, 
присвячене Кобзарю 

березень 2014 р. 

Заступник директора з виховної 

роботи 

Шликова В.В. 

https://sites.google.com/site/tykhonivska/Home/dzerelo-cikavih-faktiv/200-ricca-vid-dna-narodzenna-t-g-sevcenka-ta-150-ricca-vid-dna-jogo-perepohovanna/taras_shevchenko.jpg?attredirects=0
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        Шевченко – це той, хто живе в кожному з нас                              Олесь 

Тарас Шевченко як художник 

займає одне з найпочесніших місць в 

українському образотворчому 

мистецтві. Він прекрасно володів 

всіма відомими тоді засобами 

графічного зображення. 

Обдарований від природи хлопчина 

рано відчув тягу до малювання. Ще 

змалку крейда і вуглинка були для 

нього неабиякою радістю.  

 Юний Шевченко прибув у лютому 

1831 року до столиці Російської 

імперії Петербурга, подолавши разом 

з іншими кріпаками пана Енгельгардта 

сотні верст глибокими снігами 

Прибалтики і російської Півночі. З 

цього часу почалося його тривале 

столичне життя, сповнене боротьби за 

існування, незгасного бажання стати 

вільним, вивчитися на 

професіонального художника. 

Нестача денного часу і 

заклопотаність, бажання стати 

справжнім художником змушували 

Шевченка в білі ночі виходити в 

Літній сад і змальовувати статуї. Тут 

відбулась перша зустріч Тараса зі 

своїм земляком художником І. 

Сошенком, який зацікавився 

обдарованим юнаком і вирішив 

допомогти йому. І.Сошенко давав 

поради і консультації художнику-

початківцю, знайомив його з 

видатними діячами російської і 

української культур (Карлом 

Брюлловим, Василем Григоровичем, 

Олексієм Венеціановим, Василем 

Жуковським, Євгеном Гребінкою), 

спільними зусиллями яких 

талановитого кріпака було викуплено 

з кріпацтва. 

       Звільнення дало право Шевченку 

вступити до Академії мистецтв. Він 

став одним з найулюбленіших учнів 

Брюллова. За 

час навчання в 

Академії 

мистецтв його 

тричі 

нагороджують 

срібною, а 

потім золотою 

медалями за 

малюнки з 

натури і 

живописні 

твори. У 1843 

році Тарас 

Григорович приїхав в Україну. Під час 

подорожі любов до рідного краю 

наштовхнула його на створення цілої 

серії картин під назвою “Живописна 

Україна”, на яких відображено 

історичні місця, побут і природу 

країни.  

Згодом Шевченко знайшов роботу в 

Київській археографічній комісії. 

Художникові довелося побувати у 

різних місцях України, де він 

змальовував й описував історичні 

пам’ятки. З часу його подорожей 

залишилось чимало акварелей, 

простих і природних за своїми 

сюжетами. В 1845-1847 роках Тарас 

Григорович створив ряд портретів, які 

переконливо свідчать про зростання 

художника, про поглиблення 

психологічної характеристики образів. 

 

Портретам належить велике місце в 

Шевченковому доробку. Він почав 

працювати над ними ще кріпаком. В 

академії продовжував роботу в цій 

галузі. Незабаром він стає одним із 

відомих і популярних портретистів.  

Шевченко зробив великий внесок у 

розвиток побутового жанру і став його 

основоположником в українському 

мистецтві. Особливо хвилювало 

художника підневільне, часто трагічне 

становище жінки. 

Прожив Шевченко лише 47 років, з 

них 25 – у кріпосному рабстві, 10 – у 

тюрмах та на засланні. А решту – 

постійно перебував під недремним 

жандармським оком, воюючи із 

нестатками. Помер він самотнім у 

Виставка “Шевченко-художник” 
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Шеф- редактор:  

Чернецька Олена Валентинівна 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Заснована у 1996р.) 

Наша адреса:  

м. Кам’янець-Подільський,  

вул.  Лесі Українки, 29 

Тел./факс 51410 

Офіційний сайт ліцею — 

kpliceum.ucoz.ru  

Неофіційний форум ліцею—

www.liceykp.7bb.ru 

Кращі класні  

куточки  

до 200-річчя  

Кобзаря 

Стінівка до 

Міжнародного дня 

мови 


