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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 
XIX СТОЛІТТЯ. 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

В історії кожного народу є імена, які він береже в 
своїй пам'яті і а великою любов'ю та шаною передає з по-
коління в покоління. € таке ім'я і в українського народу — 
Тарас Шевченко. 

Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 
1814 р. в селі Морин ці Звенигородського повіту на 
Київщині (тепер Черкаська область) у родині селянина* 
кріпака. 

Рано залишився Тарас сиротою. Безрадісним було його 
дитинство. 

Допитливий хлопець змалку виявив пристрасть до ма-
лювання: вуглиною, крейдою, олівцем малював він і на 
папері, і на дверях, і на стінах. Він пробував «дійти 
науки» в дячка-маляра, та той лише примушував його 
розтирати фарби. 

У 1829 р. Шевченко-підліток з паном Енгельгардтом 
переїхав до Вільно (тепер Вільнюс). У цьому місті він про-
жив більше року, зазнавши багатьох прикрощів і пізнав-
ши першу радість: пан надумав вивчити його на домаш-
нього художника. 

У 1832 р. його віддали учнем до живописних справ 



цехового майстра В. Ширяєва в Петербурзі. Випадкове 
знайомство з художником-земдяком Сошенком відкрило 
перед юнаком шлях до справжнього мистецтва. На ма-
люнки кріпака звернув увагу відомий художник К. Брюл-
лов. Нові друзі Шевченка викупили його з кріпацтва. 

У 1838 р. Шевченко став вільним слухачем Академії 
мистецтв у Петербурзі. 

У 1840 р. вийшла збірка його поезій «Кобзар», яка по-
клала початок новому періоду в історії української літе-
ратури. 

У 1846 р. поет увійшов до таємної політичної ор-
ганізації — Кирило-Мефодіївського товариства, за участь 
у якій та за революційну поезію був заарештований на-
весні 1847 р. і відправлений на заслання із забороною пи-
сати й малювати. Тарас Григорович повернувся із заслан-
ня лише в 1857 р., а в 185 Й р. здійснив подорож в 
Україну. 

У 1860 р. виходить друге видання «Кобзаря». 
10 березня 1861 р. Тарас Шевченко помер. Спочатку 

Його поховали в Петербурзі. Лише з часом тіло Шевченка 
було перераховано там, де він заповідав,— у Каневі, на 
високій Чернечій горі над Дніпром. 

Народ свято шанує пам'ять про поета. У багатьох 
місцях йому встановлено пам'ятники, відкрито музеї, що-
року в Україні відзначаються Шевченківські дні, а за 
кращі твори в галузі літератури, журналістики, мис-
тецтва й архітектури присуджуються Державні премії 
ім. Т. Г. Шевченка. 

СЛАВА, СЛАВА КОБЗАРЕВІ. 
(Народна пісня.) 

Слава, слава Кобзареві 
По всім світі гучна, 
Слава тобі, співець любий, 
Слава невмируща. 

Не зазнав ти змалечку 
Ні щастя, ні долі,— 
Відцвіли літа найкращі 
У панській неволі. 



План 

1814 - Рік народження Тараса Григоровича Шевченко. 

Раннє дитинство. 

1829 - Юнацькі роки Т.Г.Шевченко 

1832 - Навчання в Петербурзі. Допомога друзів. 

1838 - Навчання в Академії 

1840 - Перша збірка поезії - «Кобзар» 

1846 - Політична організація 

1847 - 1857 - Т.Г.Шевченко у засланні 

1859 - Подорож на Україну 

1860 - Друга збірка «Кобзаря» 

1861 - Рік смерті Т.Г.Шевченко 



Тема: Формувати читацьку самостійність учнів. 

Мета: - Розширити і поглибити знання учнів про життєвий шлях 
великого українського поета Т.Г. Шевченко; 
- розвивати темп та техніку читання, виразність читання. 
- вдосконалити навички зв'язного і свідомого переказування 
прочитаного тексту; 
- розвивати пам'ять, увагу, мислення, читацькі інтереси; 
- збагачувати словниковий запас; 
- виховувати любов до української мови, інтерес до мови , як 
неоціненної скарбниці знань, бажання її вивчити; 
- виховувати почуття любові і поваги до світлого образу поета-
мислителя Т.Г. Шевченко. 

Обладнання: у кожного учня підручник з текстом оповідання. 

Оформлення: Портрет Т.Г. Шевченко, прикрашений рушником; 
плакати з надписами; карточки з датами; ілюстрації до 
оповідання; книга Т.Г.Шевченко «Кобзар». 

Тип домашнього завдання: обговорювання прочитаного. 

Методичні прийоми: бесіда, розповідь, робота з книгою, 
вибіркове читання, пояснення, самостійна робота учнів, читання 
ланцюжком, переказування тексту учнями. 
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Хід: Діти, сьогодні у нас в гостях педагоги нашої школи. Вони знають вас, а ви їх. 
- Привітаєм гостей, що до нас завітали. 
Всім присутнім здоров'я ми зичим й добра. 
А тепер до роботи приступати пора. 

Організація учнів: -Діти, сіли рівно, зосередилися. 
Ваші вміння І знання допоможуть вам виконати правильно домашнє завдання 
з читання. 

Вступна бесіда вихователя до учнів: 
В-ль: - Яка тема була сьогодні у вас на уроці? 
У-нь: - Сьогодні на уроці ми читали « Біографію Тараса Григоровича 
Шевченко». 
В-ль: - Хто такий Т.Г.Шевченко? 
У-нь: - Т.Г.Шевченко - великий поет, художник, народний вчитель. 
В-ль: І ми зараз будемо продовжувати знайомство з творчістю і життєвим 
шляхом Т.Г.Шевченко. 

Вірш 
У нашім класі, на стіні, висить портрет у рамі 
Він дуже рідний нам усім він, мов, говорить з нами. 
Ми чуємо тебе, Кобзарю,крізь століття, 
тебе своїм сучасником звемо. 

Словникова робота: 
В-ль: Коли ви на уроці читали біографію Т.Г. ви зустрілися з такими словами: 
повіт і Енгельгард. Повторимо їх. Повіт, що воно означає? Знайдіть це слово 
в тексті і прочитайте в реченні (робота з текстом). 
Енгельгард - це польське прізвище людини(важке для вимовляння слово). 
Прочитаємо всі разом. 

Самостійне читання біографії Т.Г. Шевченко. 
* А зараз ви будете читати самостійно біографію Т.Г.Шевченко. 

Відкрийте підручник. Читайте спокійно і мовчки. 
* Учні читають, вихователь окремо прослуховує. 
(В-ль чекає поки всі прочитають) 
* Тепер ви будете читати вголос «ланцюжком». 
Кого я буду називати ~ той читає. 
Всі останні, будьте уважними, слідкуйте за читанням товаришів. Намагайтесь 
читати виразно, не поспішаючи. 

Обговорення прочитаного: 
В-ль: - А тепер дайте відповідь на такі запитання. 

Про кого ви зараз прочитали. 
У-нь: - Ми зараз читали біографію Т.Г.Шевченко. 
В-ль: - В історії кожного народу є імена, які він береже в своїй пам'яті. І з 

великою любов'ю та шаною передає з покоління в покоління. Є таке ім'я і в 
українського народу - Т.Г.Шевченко. 
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* Читаючи біографію Т.Г.Шевченко ви побачили, що вона складається з 
окремих життєвих етапів, 
* Кожний етап має назву і виражається певним роком. Ці роки допоможуть 
вам в обговоренні прочитаного. 
* Зверніть увагу на цей рік -1814р. Про що він нам говорить? 
У-нь: 9го березня 1814 року народився Т.Г.Шевченко, в с.Моринці, 
Звенигородського повіту, на Київщині. У родині кріпака. 
В-ль: - Яке дитинство було у маленького Тараса? 
У-нь: - Тарас рано залишився сиротою. Безрадісним було його дитинство. 
В-ль: - «Як горох при дорозі - хто йде, той і скубне» - це прислів'я 
характеризує дитинство маленького Тараса. 
Гірке дитинство випало на його долю. Син кріпака - власність пана. Коли 
йому було 9 років померла його мати, а коли йому виповнилося 11 років, від 
злиднів і важкої роботи , помер батько. Залишився хлопчик сиротою. У 
поневірянні зростав Тарас. За плечима важка праця. Не було нічого в хлопця-
сироти, але було прагнення вчитись і був талант. 
* До чого ж виявив пристрасть маленький хлопчик? 
У-нь: - Хлопець змалку любив малювати. 

Вірш 
Хоче малювати, прагне він до знань 
та за це багато зазнає знущань, 
(показ ілюстрації) 

* Перед нами пройшло раннє дитинство Тараса. 
З ким і куди переїздить Тарас - підліток у 1829 році і яку першу радість 

пізнав Тарас? 
(Знайдіть у тексті. Зачитайте.) 
У-нь: - У 1829 році Шевченко - підліток з паном Енгельгардом переїхав до 
м. Вільно.(читання тексту). 
В-ль: - Зараз перед нами будуть проходити юнацькі роки Тараса. 1832 р. 
Тарасові виповнилося 17 років. 
* яка подія відбулася на той час? 
У-нь: - У 1832 році його віддали учнем до живописних справ цехового 
майстра В.Ширяєва. 
В-ль: - У Тараса з'являється багато друзів. А ким були ці друзі, чим вони 
займались? 
У-нь: - Друзями у Тараса були художники, письменники, композитори, 
поети. 
В-ль: - Як змінили Тарасове життя його друзі? 
У-нь: - Друзі викупили його з кріпацтва. 
В-ль: 

Вірш 
Так в людському морі стрілися брати 
Що зуміли в горі щиро помогти. 
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* На той час Тарасові було 24 роки. Він відчув себе щасливим, бо став 
вільною людиною. ( Показ ілюстрацій) 
В-ль: - В якому році Тарас стає слухачем Петербургської Академії? 
У-нь: - у 1838 році Тарас став вільним слухачем Академії мистецтв у 
Петербурзі. 
В-ль: - Як Тарас закінчив Академію? 
У-нь: - Тарас виправдав надії своїх друзів. Академію він закінчив з двома 
срібними медалями, і отримав звання «вільного художника». 
* Тарас малює портрети, ілюстрації до своїх віршів. ( Показ ілюстрацій) 

Вірш 
Тарас художник справжній і чудовий, 
В його картинах все життя народу. 
Він малював портрети й Україну -
Її людей її красу природи. 

* Ми підійшли до 1840 року на той час поету виповнилося 26 років. Яка подія 
відбулася в цьому році? 
У-нь: - В 1840 році вийшла перша збірка поезій «Кобзар»(Показ книги) 
В-ль: - Це була велика подія не тільки в житті Шевченко, а й в історії 
української літератури. 
* Кого називав український народ кобзарями? 
У-нь: - Українці називали кобзарями своїх співців, народних поетів, які 
ходили селами і містами, збирали, складали і виконували пісні і думи. Свій 
спів супроводжували грою на кобзі чи бандурі, 
(показ ілюстрації) 
В-ль: - Український народ називав Т.Г.Шевченка своїм кобзарем. Кобзар - це 
народний співець. «Шевченків «Кобзар» ~ то для народу великий дар.» 
* У яку таємну організацію увійшов поет і в якому році? Знайдіть в тексті, 
зачитайте.(робота з текстом) 
У-нь: - У 1846 році поет увійшов до таємної політичної організації - Кирило-
Мефодіївського товариства. 
В-ль: - Наш великий поет носив славетне ім'я - Тарас, яке прийшло до нас з 
грецької мови, в якій слово «Тарактіос» означає бунтівник. 

Вірш 
Сміливий і щирий був Тараса спів, 
Він гострить сокири, кличе на панів. 

«Шевченкове перо панів по серцю шкребло» 

* В якому році і за що був заарештований поет? 
У-нь: - У 1847 році Шевченко був заарештований за революційну поезію. 
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Вірш 
Вставайте та кайдани порвіте, 
І вражою злою кров'ю волю окропіте! 

* Це був заклик поета до боротьби народу за своє визволення. 
* Хто злякався цих слів? 
У-нь: - Пани і цар злякались його віршів і заслали поета в далеку пустелю -
віддали у солдати із суворою забороною малювати і писати. 
(Показ ілюстрацій) 
В-ль: - 1847-1857 роки. Через десять довгих років повернувся Т.Г. із 
заслання. Змучений, але не зломлений. 

Вірш 
Повернувся Тарас з неволі вже хворим додому 
Але пісню, але думу не забув складати, 
Як страждала, горювала Україна - мати. 

«Тарасові слова - то правда жива.» - говорив народ. 
* Куди вирішив подорожувати Шевченко? 
У-нь: - В 1859 Шевченко здійснив подорож на Україну. 
В-ль: - Доля України завжди хвилювала поета, він вірив у краще майбутнє 
свого народу. 

Вірш 
1 на оновленій землі врага не буде, супостата, 
А буде син і буде мати, і будуть люди на землі! 

В-ль: - Вимальовується 1860 рік. Про що він нам говорить? 
У-нь: - У 1860 році виходить друге видання «Кобзаря». 
В-ль: - Вірші поета були, залишаються і завжди будуть книгою життя. 
Слово - Шевченко вічне І невмируще. 
В-ль:Звертаю увагу на малюнки дітей. 
Діти в своїх малюнках ви відобразили красу рідної природи про яку писав в 
своїх творах Т.Г.Шевченко. 
А писав Шевченко мовою могутньою як Дні про,милозвучною як спів 
солов'я, чистою як джерельна вода. 
Поет мудрий вчитель: через милування природою виховує патріотичні 
почуття, 
Рощик О. озвуч ці малюнки словами з твору Т.Г.Шевченко. 
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Вірш 
Сади рясні похилились, тополі по волі 
Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. 
І все то те, вся країна, повита красою 
Зеленіє, вмивається дрібною росою. 

В-ль:Т.Г.Шевченко дуже любив дітей.Саме з думкою про дітей, тяжко 
хворий, він складає та видає український «Буквар».Великий Кобзар 
турбувався щодо вивчення української мови.Він був автором першого в 
Україні Букваря! 
* Хвороба не відпускала поета, на другий день після свого дня народження, 

десятого березня 1861 року Шевченко помер. 
* Де заповідав великий поет поховати його, коли він помре? 
У-нь: - Т.Г. заповідав поховати його на Україні. 

Вірш 
Як умру то поховайте мене на могилі 
Серед степу широкого на Вкраїні милій. 

В-ль: - як же вшановується пам'ять великого поета в нашій країні? 
У-нь: - Народ свято шанує пам'ять про поета. У багатьох містах йому 
встановлено пам'ятники, відкрито музеї. 
В-ль: - В нашій школі, в цьому році ми будемо відзначати 196-ту річницю від 
дня народження поета. 

Поетапно і за допомогою цих років ми з вами прослідкували творчий і життєвий 
шлях Т.Г. Шевченко. Нехай ці роки назавжди залишаться у вашій пам'яті. 
Чого ж нас вчать твори Т.Г. Шевченко? 
У-нь: 

- Любити і оберігати рідну природу 
- Поважати дорослих 
- Вчити українську мову 
- Любити Батьківщину. 

В-ль:- Дорожіть Шевченком! 
Хочеться вірити, що вступаючи на новий етап свого життя, на вашому шляху буде: 

- Тарасова чесність; 
- Тарасова працелюбність; 
- Тарасова любов до людей. 

Вірш 
Уклін тобі, Тарасе, великий наш пророче, 
Нащадки твої словом шани і любові тебе пом'яули. 
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