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Щовесни, коли тануть сніги  
І на рясті засяє веселка, 
Повні сил і живої снаги 

                                                                    Ми вшановуєм пам'ять Шевченка           
 

 З нагоди  200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка  у 
профтехзакладах області відбувся 
«Шевченківський марафон» в рамках 
якого  відбулись культурно-мистецькі 
заходи присвячені творчості видатного 
Кобзаря. 
Так, з 3 по 7  березня 2014 року  у 

ДПТНЗ «Рівненський центр 
професійно-технічної освіти сервісу та 
дизайну»  відбулись наступні заходи:  

- урочиста лінійка; 
- конкурс на кращу стіннівку на тему: 

«Шевченко сьогодні»; 
- конкурс малюнків «Стежками образів поета»; 

- зустріч учнівського та педагогічного 
колективу з заслуженим артистом України 
Олексієм  Заворотнім та бандуристкою 
Серафимою Квач; 

- тематичний вечір «Весна починається з 
Шевченка»; 

- випуск радіогазети до ювілею Кобзаря; 
- конкурс читців-декламаторів; 
- тематична виставка творів Т.Г. Шевченка; 
- покладання квітів до пам’ятника Т.Г. 

Шевченка на майдані Незалежності м.Рівне. 
       У вінок шани Кобзареві вплели свою 

стрічку учні Здолбунівського вищого професійного училища, зокрема учні 
гуртожитку, які разом з вихователями Шевченко Л.І. та Метельською А. 13 
березня провели позакласний захід «Той, хто прорік націю». 
   Учні перегорнули сторінки з 
життя та творчості великого 
генія, майстерно перевтілилися у 
героїв його творів – Катерину, 
лілею, Перебендю, наймичку, 
козака. Впродовж свята звучало 
живе слово поета як з вуст учнів, 
так і вихователів. Вікторина «Чи 
знаєш ти Шевченка?» завершила 



вечір та показала зацікавленість учнів у вивченні творчості Тараса 
Григоровича. 
   Проведений захід вкотре переконав присутніх, що Тараса Шевченка визнають 
за пророка української нації. Адже уже більше двох сотень років на повний 
голос звучить зігріте великою любов'ю до людей, пройняте гнівом до всього 
антилюдяного полум'яне слово геніального сина України.  
    Ряд виховних заходів з нагоди ювілею видатного поета відбулись у 
Рівненському професійному ліцеї: 

участь учнів ліцею в обласній 
виставці декоративно-ужиткового та 
образотворчого мистецтва «Живи, 
Кобзарю, в пам'яті людській» 21.02.2014 
року;  відкрита виховна година «Ми чуємо 
тебе, Тарасе, крізь століття» (Рада 
гуртожитку, вихователь Когут 
О.О.27.02.2014 року); 
огляд літератури «Вінок слави 

Великому Кобзареві» 
(Бібліотекар  04.03.2014); 

виховна година в групах «А я так мало, не багато благав у Бога» (Майстри 
в/н, відповідальні за групи 06.03.2014 р); 
літературно-музична композиція «Тарасовими шляхами» (підготовлена 

радаю учнівського самоврядування, керівниками гуртків 06.03.2014р). 
Вшанування  200-річчя  Кобзаря відзначили і у Вищому професійному 

училищі №22 м.Сарни. Яскрава палітра уроку була представлена розповідями 
про Поета, буклетами – пам’ятками  «Це має знати кожен українець», який 
підготувала та провела викладач української літератури Киреєва Т.Б. з учнями 
училища.  
Малюнки учнів, вишивки ескізів до творів Шевченка, рушник 

«Об’єднаймося ж, брати мої», який вишила 
учениця Альона Олексійовець разом з мамою, 
були прикрасою уроку. Учні читали улюблені 
поезії з «Кобзаря», різними мовами звучали 
рядки «Заповіту», а вокальний спів Анастасії 
Тимощук був  неперевершеним. Цікавим  та 
змістовним був відео ряд, де поезію 
Шевченка читали педагогічні працівники 
училища. 

12 березня з нагоди 200-річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченка у Дубенському професійному ліцеї відбувся 
конкурс читців-декламаторів «Уклін тобі, Кобзарю». Духовним батьком, 
творцем і ратівником української мови й всієї нації став Великий Кобзар! Він 
лишив нам свої слова-заповіти, які в цей день декламували учні 
ліцею.Перемогу в конкурсі здобула Пасько Інна з віршем «Муза», почесне ІІ 
місце – Маркевич Галина «Чи то воля, то недоля», а ІІІ місце – Шаблій 
Валентин «І золотої, й дорогої». До знаменної події у ліцеї приурочена виставка 
тематичних газет і плакатів.  



  Виховні, просвітницькі заходи відбулись  і у Соснівському 
професійному ліцеї, а саме: конкурс читців-декламаторів творів Т.Г.Шевченка 
"Живи, Кобзарю, в пам'яті людській" - 03.03.2014 року; 
конкурс плакатів "Стежками великої долі Шевченка" – 04.03.2014 року; 
презентація проекту "Нещасливе кохання генія" – 04.03.2014 року; 
розгадування кросвордів, чайнвордів "Тебе ми не забудемо, Тарасе" – 

05.03.2014 року; 
бесіди з учнівською молоддю "Шевченко і 

Рівненщина" – 05.03.2014 року; 
бібліотечний журнал-презентація "Тарас 

Шевченко. Кріпак із кріпаків, геній із геніїв" – 
06.03.2014 року; 

 в бібліотеці навчального закладу оформлено 
книжково-ілюстративну виставку-роздум 
"Великий син великого народу: Тарас Шевченко" 

– 03.03 – 12.03.2014 року, а також,  виставку "Кобзарів" різних років видання 
"Шевченкове слово в віках не старіє" – 07.03.2014 року. 
Тиждень гуманітарних дисциплін та літературно-мистецький захід «Поет 

усього людства» відбувся у Вищому професійному училищі №1 м. Рівне. 
12 березня 2014 року викладачі української мови Юдіна Р.В. та Зощук Т.Г. 

разом із гуманітаріями груп № 5, 6, 8, 11, 12, 20, 21 та 24 запросили усіх на 
літературно-мистецький захід «Поет усього людства». Ведучі нагадали 
присутнім життєвий шлях Тараса Шевченка; звучало і живе Кобзареве слово: 
вірші – як віхи автобіографії, пісні – як дзеркало душі українського народу. 
Окремою сторінкою вечора була присвята 
трагічній долі жінки у поезії Шевченка. 
Мультимедійна картинна галерея 
ознайомила учнів із спадщиною Тараса 
Григоровича у живописі та гравюрі.   
Вечір підвів риску під низкою  

виховних заходів, присвячених пам’яті 
Тараса Шевченка, якими ряснів  
навчальний рік. 
Проведення зазначених заходів у професійно-технічних навчальних 

закладах Рівненської області забезпечили  гідне вшанування пам’яті Тараса 
Шевченка, збереження, вивчення та популяризацію його творчої спадщини, 
сприяє формуванню національної свідомості  у робітничої  молоді, любові до 
рідної землі, готовності до праці в ім'я України. 


