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В історії кожного народу серед її великих творців є люди, імена яких
оповиті невмирущою любов’ю і славою. Саме такою особистістю України є
Тарас Шевченко, чия безсмертна спадщина – одна з найбільших вершин
людського духу. Великий Кобзар не просто народний поет і геніальний митець.
Він апостол правди і свободи, нескорений борець за волю України.

Ми наближаємося до відзначення 2014 року 200-річчя від дня
народження геніального українського поета, художника, і мислителя
Тараса Шевченка. Зі своїх коротких сорока семи років життя – 24 роки він був
кріпаком, а ще 10 років мучився у тюрмі та муштрувався на засланні в
прикаспійській пустелі як солдат царської армії. Та попри все це
Т.Г. Шевченко постав найпотужнішим виразником духу українського народу.
Його поетичний «Кобзар» став святою книгою українців, а сам він –
національним пророком. Президент України Віктор Янукович оголосив 2014
рік в Україні Роком Тараса Шевченка.

В методичних рекомендаціях представлена інформація і бібліографічні
матеріали для публічних бібліотек області для проведення заходів,
присвячених цій пам’ятній даті. Видання адресоване фахівцям бібліотечної
справи, викладачам та широкому колу зацікавлених користувачів.
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Тарас Григорович Шевченко
(1814—1861)

"Кобзарю! Знов до тебе я приходжу,
бо ти для мене совість і закон…"

Л. Костенко

Коротка хронологія життя

Тарас Шевченко – видатний український поет, прозаїк, драматург,
художник, політичний і громадський діяч, людина універсальних обдарувань та
інтересів.

Народився Тарас Шевченко, як свідчить метрична книга села Моринець 9
березня 18 14 року у сім’ї кріпака. Батько - Григорій Іванович – родом з вільних
низових козаків. Мати Тараса - Катерина Бойко – була натурою чутливою,
безмежно жіночою і люблячою. Померла вона 20 серпня 1823 р., залишивши
сиротами шестеро дітей. Тарасу тоді було 9 років.

21 березня 1825 р., коли Тарасові ледве сповнилось 11 років – помер
батько.

1831 року – доля привела 17-річного Тараса до Петербурга, пишної столиці
Російської імперії, до міста, де він прожив багато років, де сталися важливі
події в його житті, одна з яких – викуп з неволі. У Петербурзі пан Енгельгардт,
нарешті зважив на прохання свого козачка й дозволив йому вчитися малювати.
Вчителем Тараса був Василь Ширяєв, досить відомий у Петербурзі майстер
декоративних розписів. Вирішальне значення для Тараса Шевченка мала
зустріч із земляком, родом із Богуслава, учнем Академії мистецтв Іваном
Сошенком. Він перший спостеріг істинний талант у ранніх Тарасових
малюнках і розпочав справу викупу Шевченка з кріпацької неволі.

Найбільша заслуга у справі визволення Шевченка з неволі належить
великому російському художнику Карлу Брюллову. Професор Петербурзької
Академії мистецтв Карл Брюллов побачив обдарування не тільки в малюнках
кріпака Шевченка, а й високо оцінив його перші вірші.

25 квітня 1838р. – Василь Андрійович Жуковський вручив Тарасу
Шевченку відпускну. День, коли Тарас Шевченко став вільним –
найщасливіший у його житті. В автобіографічній повісті „Художник” Тарас
Григорович розповів про історію свого викупу з кріпацької неволі.

З травня 1838 р. – Т.Шевченко почав навчатися у Петербурзькій Академії
мистецтв у класі історичного живопису, яким керував Карл Брюллов, на правах
«стороннього» учня. Це була найщасливіша пора в житті Тараса.

1843 року після 14-річної розлуки Шевченко вперше приїздить в Україну,
де його зустрічають як великого національного поета й талановитого
художника.. За 9 місяців перебування в Україні Шевченко відвідав багато міст і
сіл різних губерній. Національне й соціальне поневолення українського народу,
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його безправність перед визискувачами, страшні злидні, в яких опинилося
селянство на своїй щедрій землі вразили й схвилювали душу великого поета.

На початку 1844 року Тарас Григорович повернувся до Петербурга. Під
враженням перебування в Україні він пише політичну сатиру – поему „Сон”.

Цензор П.О.Корсаков підписав дозвіл на випуск збірки 18 квітня 1840 р.
Друкувалися примірники «Кобзаря» близько місяця в одній з найкращих
приватних друкарень Петербурга. Його тираж становив 1000 примірників
кожний вартістю один карбованець. Розійшовся „Кобзар” швидко і заговорили
пор нього у Петербурзі, в Україні, на далеких окраїнах Російської імперії.
„Кобзар” читали освічені й малограмотні, він поширювався в рукописних
списках. «Кобзар» 1840 р. став раритетом ще за життя Шевченко, а після
арешту 1847 року його заборонили. На жаль більшість поетичних та прозових
творів Шевченко за його життя не друкувалися. Ті кілька книжок, що вийшли в
1840-1860 роках – крапля в морі творчої біографії поета.

Відомі такі збірки автографів поета: „Три літа”, „Мала книжка”, „Більша
книжка”. Альбом „Три літа” об ' єднує твори, написані в 1843-1845 роках під
враженням першої та другої подорожей в Україну

У лютому 1844 – березні 1845 р. Шевченко продовжує навчання в
Петербурзькій Академії мистецтв. Загальні збори Петербурзької Академії
мистецтв 18 листопада 1845 року затвердили Шевченкові звання некласного
художника.. Того ж дня сталася ще одна подія: Тарас Шевченко завершив
поему „Кавказ”.

Шевченко найбільше малював Україну впродовж 1845-1847 років, під час
другого приїзду на Батьківщину. Цей період відзначається розквітом творчих
сил митця, створенням шедеврів поетичних і малярських.

У березні 1845 р. Шевченко вдруге приїздить в Україну – на цілих 2 роки.
У грудні 1845 – січні 1846 року в Києві утворилася таємна політична

організація Кирило-Мефодіївське братство, участь у якому взяли провідні
культурні діячі України, письменники, вчені, студенти. У квітні 1846 року
членом Кирило-Мефодіївського братства став і Тарас Шевченко. Кирило-
Мефодіївське братство проіснувало лише 15 місяців. У лютому 1847 року
студент Олексій Петров написав донос про існування цієї політичної організації.
В березні й квітні почалися обшуки й арешти. 5 квітня 18 47року при в’їзді до
Києва Тараса Шевченка заарештували. Шевченкові винесли вирок:
„...определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус под строжайший
надзор и с запрещением писать и рисовать ”.

Перший період заслання (1847 – 1850)

Після оголошення вироку Тараса Шевченка відправили до Орської фортеці,
де його зарахували до 3-ї роти 5-го лінійного батальйону. Це принизливе й
жорстоке покарання розраховане було на знищення Шевченкового духу й
тривало десять років.

Роки поетової неволі поділяють на два періоди. Перші три роки (1847-1850)
він провів в Оренбурзі, Орську, в Аральській експедиції. Другий період (1850-
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1857) – семирічне заслання на півострів Мангишлак у Новопетровському
укріпленні. Тараса Шевченка одягли в солдатську форму, поселили в казармі.
Почалася тяжка, виснажлива муштра… Проте найбільше Тараса Шевченка
гнітила й завдавала страждань заборона писати й малювати.

На початку 1850 року Шевченко робить спробу одержати офіційний дозвіл
малювати і звертається з листом до шефа жандармів Дубельського в Петербург.
У цей час прапорщик М.Ісаєв написав донос про те, що Т.Шевченко порушує
„высочайшее повеление”. 23 квітня 1850 року Шевченка заарештували. В
жовтні 1850 року поета відправили під посилений нагляд в нове місце заслання
– Новопетровське укріплення.

Другий період заслання (1850 – 1857 рр.)

За цей час Тарас Григорович не написав жодного вірша. Особливо
тяжкими були перші роки перебування в Новопетровському укріпленні.
Щоденна муштра, казарми та ще пильний нагляд ротного командира. Згодом,
завдяки коменданту Ново петровського укріплення А.П.Маєвському, а також
І.Ускову, становище Тараса Шевченка поліпшилося. Він дістав дозвіл
малювати.

Влітку 1851 року Тараса Григоровича зарахували до складу експедиції, що
досліджувала поклади кам’яного вугілля в горах Каратау. Повернувшись з
експедиції до Ново петровського укріплення, Шевченко продовжує створювати
різні за тематикою малюнки, пише російською мовою близько двадцяти
повістей.

18 лютого 1855 року помер цар Микола І. На престол вступив Олександр ІІ.
Росія сподівалася на зміни. Амністію чекали політичні в'язні. Нарешті завдяки
клопотанням друзів 1 серпня 1857 року прийшло звільнення. Наступного дня
Тараса Шевченко залишив Новопетровське укріплення. Закінчилося
десятирічне ув'язнення великого поета України.

Увесь 1858 рік Шевченко „проціджує” з „Малої книжки” до „Більшої”
невольничу поезію, готує нові редакції багатьох творів. Шевченко повсякчас
обтяжувала матеріальна скрута. Не маючи жодних заощаджень, не маючи
навіть елементарного – житла, мусив думати, як починати життя спочатку.
Єдина надія на заробіток – видрукувати щось із 20 російських повістей. Але, на
жаль, жоден із російських часописів, ані „Современник”, ані „Отечественные
записки” не підтримали поета-засланця.

У березні Шевченко повернувся до Петербурга, де за ним установлюють
пильний нагляд.

Через 12 років розлуки 25 травня 1859 року Т.Шевченко втретє і востаннє
приїздить в Україну. Лише півтора місяці побув на Батьківщині. Вставав зі
сходом сонця і поспішав на природу, зустрічався з селянами, співав і записував
пісні. Мав намір дістати клапоть грунту й оселитися в Україні. Там 13 липня
1859 року Шевченка заарештували, не пояснивши причини. Це був третій
арешт у його житті. І ніколи не буде дозволено йому не лише жити в Україні, а
навіть навідуватися на гостину.
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Одинокий, у петербурзькій майстерні з сильними випарами кислот,
доживав поет свій страдницький вік. Уже будучи тяжко хворим, видав
український буквар, побачив у друку кілька своїх творів у першому номері
„Основи”. Створив низку невимовно смутних ліричних віршів.

Помер Шевченко 10 березня 1861 року. По смерті тіло Шевченка
перепоховали зі Смоленського кладовища у Петербурзі на Чернечій горі в
Каневі. З того часу височить над Дніпром могила поета, вічно жива душа його
витає над Україною.

Тарас Шевченко став своєрідною візитною карткою України, символом
боротьби і нескореності. Тож читаємо і перечитуємо Шевченка, будемо з ним
завжди!

Відомі люди про Т.Г. Шевченка

Він був сином мужика і став володарем в царстві Духа. Він був кріпаком і
став велетнем у царстві людської культури… Доля переслідувала його в
житті, скільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі у
ржу… Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і все розквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець
все наново збуджуватимуть його твори.

І. Франко

Не поет – бо це ж до болю мало,
Не трибун – бо це лиш рупор мас,
І вже менш за все – «Кобзар Тарас»
Він, ким зайняло і запалало.

Є. Маланюк

Феномен Шевченка відбиває нашу національну природу, наше
світосприйняття, наше минуле і нашу надію на майбутнє. Він символізує душу
українського народу, втілює його гідність, дух і пам’ять…

Є. Сверстюк

Коли б мені прийшлося одним словом схарактеризувати поезію Шевченка,
то я сказав би: се поезія бажання життя. Свобідного життя, всесторонній,
нічим не опутаний розвій одиниці і цілої суспільності, цілого народу, – се ідеал
Шевченка, котрому він був вірним ціле життя.

І. Франко

Тарас Шевченко! Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю.
О. Вишня
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Рекомендації щодо проведення заходів, присвячених 200-річчю від дня
народження Т.Г. Шевченка в публічних бібліотеках.

У березні 2014 року, який оголошено Роком Тараса Шевченка, Україна
святкуватиме 200-річчя від дня народження свого видатного поета, прозаїка,
художника та громадського діяча і мислителя зі світовим ім’ям.

Заходи по популяризації творчої спадщини Т.Г. Шевченка присвячені
його ювілею, відбудуться в публічних бібліотеках всіх регіонів нашої Вітчизни.
Важливо, щоб і в бібліотеках нашої області ця пам’ятна дата знайшла широкий
відгук, а користувачі змогли познайомитись з найбільш цікавими сторінками
життя і творчості видатного сина України.

На сьогодні бібліотекарі повинні переглянути традиційні форми роботи
зі спадщиною Т. Шевченка та шукати інші, інноваційні, підходи до
молодіжної аудиторії. Цикли комплексних заходів або інформаційно -
рекламних проектів «Шевченківська весна» або «Шевченкіана-2014» – це
ефективні форми роботи сучасних бібліотек а їх комплексний характер
дозволить отримати більше і багатогранне уявлення про митця.

Вміст циклу комплексних заходів
щодо популяризації літературної спадщини Т. Шевченка

Акція «День з Шевченком» включає театралізовані постановки,
тематичні вечори, конкурси, виставки і інш.

Книжкова експозиція – найбільш повно представить життя і творчість
Т.Г. Шевченка. Стислий заголовок виставки повинен повідомити максимальну
інформацію і зацікавити молодих користувачів.
Наприклад:
 «Пророк своєї Вітчизни»
 «Шевченко – поет, прозаїк, мислитель»
 «Є імена як сонце»
 «Тарас Шевченко: час читати, міркувати, захоплюватися»
 «Велика спадщина поета».
Окрім друкованих видань бажано на книжкових виставках розмістити

світлини, картини, альбоми, аудіозаписи пісень на слова Т.Г. Шевченка. Для
виставки необхідно добирати найкращу літературу, найновіші видання творів Т.
Шевченка, літературознавців, у яких відображено життєвий і творчий шлях
поета, розкривається його значення в історії української літератури, вислови
про нього видатних людей тощо.

Цикл виставок повинен відрізнятися системністю, продуманістю.
Наприклад, цикл може складатися з:
 виставки-ювілею «Великий співець України – Т. Г. Шевченко»;
 виставки-портрета «Тарас Шевченко – любов і святиня українського
народу», «Тарас Шевченко – гордість і слава України»;

 виставки-персоналії «Тарас Шевченко – символ нації»;
 меморіальної книжкової виставки «Велич українського пророка»;
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 виставки-панорами «Шевченкове слово мовами світу»;
 виставки – роздуму «Якщо б Шевченко жив сьогодні»;
 виставки–питання «Що ти знаєш про Шевченка?».
Наочні форми популяризації зможе цікаво урізноманітнити тематичний

плакат «Про Т. Шевченка говорять…» (висловлювання сучасників, цитати з
творів Шевченка, малюнки та ін.).

Шорт – лист (короткий список), розташований на виставці, ознайомить
юних користувачів з колом літературних джерел, що з'явилися про
Т.Г.Шевченка останніми роками, наприклад «Т. Г. Шевченко: нова література
про видатного поета, прозаїка і художника», «Ювілейні видання про Т.
Шевченка».

Одним з видів книжкової виставки може бути виставка – вистава «Ось
моя біографія» («Щоденник», «Автобіографія» Т.Г. Шевченка, цитати і вислови
сучасників про видатного поета, автопортрети та інш.)

Пов’язати творчість поета з сьогоденням допоможе виставка-вернісаж
«Шевченкіана в екслібрисі». До її організації можна залучити місцевих
самобутніх художників і колекціонерів.

Поряд з традиційними книжковими виставками, при наявності технічних
можливостей, доцільно організувати тематичну електронну виставку.
Електронні експозиції рекомендуємо проводити з використанням
презентаційних роликів, створених у програмах Microsoft Office, PowerPoint,
Windows Movie Maker.

Чимало приємних хвилин надасть молоді перегляд електронної
презентації «Час читати Шевченка», вебліографічної подорожі
«Світова велич Шевченка», огляд корисних ресурсів в мережі Інтернет
«Шевченко – онлайн».

Цікавий варіант роботи бібліотеки з користувачами юнацького віку –
інтеграція літературних джерел і кіно. Використовуючи можливості
мультимедіа – інтеграції текстової, аудіо і відеоінформації дозволить зробити
заходи більш цікавими та видовищними для всіх вікових категорій
користувачів.

Літературно-музичний салон «Жива душа поезії Тараса Шевченка»,
літературний подіум «О думи мої! О слово моє…», вечір поетичного
настрою «П’янке тепло Тарасового слова», музична вітальня «Мелодії
Шевченкової душі», поетичний вернісаж «Зоре моя вечірняя…» за творчістю
Т.Г.Шевченка – важлива частина проекту. Їх бажано супроводжувати
мультимедійним показом, відеопереглядом, електронною демонстрацією
фрагментів книг, ілюстрацій, застосовувати такі форми як буктрейлери, медійні
вікторини, віртуальні виставки.

Актуальними формами популяризації творчості Т. Г. Шевченка можуть
бути усний журнал «І знову линуть до нас думи Кобзаря»,
конференція «Шевченко в сучасному контексті», зустріч-діалог «Хай дух
Шевченка об’єднає нас». Головне, щоб всі вони були цікавими і дієвими.

Сприятиме зацікавленості молодих користувачів музичний фестиваль
(виконання пісень на слова Тараса Шевченка) «Попурі пісень Тараса

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fminus.lviv.ua%2Fminus%2Fartist%2FSM%2520Studio%2Frec%2F16873%2F&ei=T1d3UvXmC7OK4gSI6IGwCw&usg=AFQjCNHgWbchlRCjJXHG1L86Mh_IL56j2w
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Шевченка» або «Співане слово Тараса», поетичний марафон «Слава
Шевченка – слава України». А також «Шевченківський ярмарок» ( виставка
виробів народного мистецтва, дегустація українських страв, літературно-
художні композиції) та фотовиставка «Визначні історичні пам’ятки –
Шевченку».

Велику роль в популяризації літературної спадщини Т.Г. Шевченка
відіграють масові заходи, що проводяться поза стінами бібліотеки. Вони
привертають увагу не лише потенційних читачів, а й спонсорів, представників
органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів.
Інтерактивною формою взаємодії бібліотеки з громадою може стати flash-mob
«Читаймо Т. Шевченка разом».

Кожен з учасників заздалегідь готує кілька питань, що стосуються життя
і творчості Т.Г. Шевченка. У призначений день учасники моб-гри, взявши з
собою літературу за темою, виходять на вулиці і ставлять випадковим
перехожим заздалегідь підготовлені питання. У разі, якщо респондент
відповідає невірно або не може відповісти зовсім, моббер пропонує спільно
пошукати відповідь на сторінках книг.

Сьогодні кожній молодій людині доступна будь-яка інформація: від
численних довідників та енциклопедій до Інтернету. Ось чому здивувати,
зацікавити, заінтригувати читачів традиційними засобами і прийомами тепер
вдається далеко не завжди. Для того, щоб пожвавити спілкування,
рекомендуємо використовувати систему пізнавально-розвиваючих ігор для
молоді. Форми і назви подібних заходів: інтелектуальна гра «Скарби
безсмертного Тараса», літературний брейн-ринг «І чужому навчайтесь, й
свого не цурайтесь!», літературно-поетичні змагання «Не промовчи
Шевченка у собі»,Шевченківський квест «Подорожуємо з Шевченком».

Шевченківські читання «Бібліотека – місце зустрічі з Шевченком»
передбачають бесіди, доповнені театралізованими інсценівками, постановками,
електронними презентаціями. Читання можуть відображати певні періоди
життя і творчості видатного поета і мислителя.

Дізнатися думку молодих користувачів щодо проведення заходів
допоможе соціологічне опитування «Мій Шевченко» або анкетування «Тарас
Шевченко і я».

Узагальнюючим підсумковим ювілейним заходом може стати вечір
читацьких вражень або ювілейна конференція «Моє відкриття Шевченка»,
на яких читачі юнацького віку розкажуть,чим збагатила їх творчість
Т.Г.Шевченка. Слід зазначити, що поєднання літератури, живопису, музики,
театрального слова більшою мірою будуть сприяти естетичному й емоційному
сприйняттю художнього слова Т.Г. Шевченка.

Реалізація зазначених заходів забезпечить гідне вшанування пам’яті
Тараса Шевченка, збереження, вивчення та популяризацію його творчої
спадщини, сприятиме формуванню національної свідомості читачів, любові до
України.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fminus.lviv.ua%2Fminus%2Fartist%2FSM%2520Studio%2Frec%2F16873%2F&ei=T1d3UvXmC7OK4gSI6IGwCw&usg=AFQjCNHgWbchlRCjJXHG1L86Mh_IL56j2w
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Київської археографічної комісії] / Є. Цимбалюк // Голос України. - 2011. –
1 грудня. - С. 23.
20. Шпак В. Біль за рідних, біль за Україну: [Історія звільнення з кріпацтва
родичів Т. Шевченка] / В. Шпак // Урядовий кур’єр. - 2011. – 5 березня. – С.13.

Шевченко в українській та світовій культурі
1. Астаф’єв О. Рецепція творчості Тараса Шевченка на сторінках журналу
"Biuletyn polsko-ukrainski": [Огляд виданих на сторінках польського журналу
"Biuletyn polsko-ukrainski" перекладів Т.Шевченка польською мовою,
критичних статей на твори Шевченка та шевченкознавчих праць] / О. Астаф’єв
// Слово і час. - 2011. -№ 1. - С. 41-51.
2. Астаф'єв О. Поезія Тараса Шевченка в польських перекладах ХХ століття:
[Розкрито специфіку польських перекладів творів Т. Шевченка у ХХ ст., подано
типологію перекладацьких моделей, проаналізовано засоби відтворення
символіки, ритміки, лексики, тропіки, фразеології, строфіки] / О. Астаф'єв //
Слово і час. - 2013. -№ 2. - С. 13-22.
3. Баран Г. О милий Боже України!: Вплив Тараса Шевченка на українське
молитвотворення другої половини ХІХ – ХХ століть / Г. Баран // Українська
мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. -
№2. - С. 61-66.
4. Білокінь О. По безсмертному шляху: [Шлях на Тарасову гору як символ
духовного відродження українців] / О. Білокінь // Українська мова й література
в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. -№ 5. - С. 102-109.
5. Боронь О. Без купюр і кожуха: [Сприйняття образу Тараса Шевченка в
сучасному літературознавстві та в сучасній громадській думці. Наголошено на
необхідності розвінчання багатьох міфів, пов`язаних з біографією поета] /
О. Боронь // Дніпро. - 2011. -№ 3. - С. 104-107.
6. Боронь О. Тарас Шевченко під судом драматурга: [Аналіз образу
Т. Шевченка у п’єсі лауреата конкурсу "Коронація слова" С. Росовецького
"Шевченко під судом"] / О. Боронь // Слово і час. - 2010. -№ 10. - С. 113-114.
7. Боронь О. У поезії Тараса Шевченка справді важлива кожна літера: [У
листі до редакції журналу "Слово і час" О. Боронь ще раз наголошує на
принциповій важливості дотримання орфографічних особливостей творів
Т. Шевченка в едиційній практиці] / О. Боронь // Слово і час. - 2012. - №7. -
С. 125.
8. Василенко М. Глибинність та невимірність Тараса Шевченка: [Культурне,
націєтворче та соціальне значення творчості Т. Шевченка в Україні] /
М. Василенко // Голос України. - 2012. - 2 березня. - С. 14.
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9. Галич О. Леонід Большаков: портрет на тлі доби: [Розглянуто специфіку
біографічної прози Леоніда Большакова, героями якої є діячі української
літератури. Особлива увага звертається на пошуковий характер відтворення
образів Тараса Шевченка та Григорія Вінського] / О. Галич // Слово і час. - 2013.
-№ 2. - С. 38-43.
10. Горак Р. "Посланіє" Тараса Шевченка: [Відгук на виставу "Посланіє"
Б.Козака за творами Т. Шевченка] / Р. Горак // Дзвін. - 2010. -№ 12. - С.94-98.
11. Гринчишин З. Тарас Шевченко: "Я вам з того світа серцем усміхнусь" :
[Націєтворча роль Тараса Шевченка, та його творчість як засіб політичного
виховання] / З. Гринчишин // Українське слово. - 2012. - 7-13 березня. - С. 8.
12. Зорівчак Р. Сприйняття особистості та творчості Тараса Шевченка у
Великій Британії: [Творчість Тараса Шевченка у Великій Британії] / Р.Зорівчак
// Всесвіт. - 2011. -№3-4. - С. 215-227.
13. Ісіченко І. Тягар духовного лідерства: [Шевченко як духовний лідер
української нації і проповідник духовних, моральних і національних цінностей]
/ І. Ісіченко // Голос України. - 2013. - 19 квітня. - С. 10-11.
14. Ковальчук А. Тарас Шевченко в нашому житті: [Націєтворча роль
Тараса Шевченка] / А. Ковальчук // Українське слово. – 2012. – 28 березня –
3 квітня. - С. 8.
15. Костенко Ю. Шевченкове слово звучить китайською: [Історія друкування
творів Тараса Шевченка в Китаї, слід поета в китайській культурі та його роль в
культурному житті української діаспори в Китаї] / Ю.Костенко // Урядовий
кур’єр. - 2011. - 21 червня. - С. 6.
16. Кралюк П. Без царя й пана: [Аналіз спільних мотивів у творчості
Т. Шевченка та "Книзі буття українського народу" М. Костомарова] /
П. Кралюк // День. - 2011. - 4-5 березня. - С. 11.
17. Лащенко С. Шевченко й Берестейщина: [Національна самоідентифікація
жителів Берестейщини (регіону України, який в радянські часи відійшов до
Білорусі), та роль у ній творів Т. Шевченка] / С. Лащенко // Україна молода. -
2011. - 4-5 березня. - С. 21.
18. Пилунський Л.Молодий Шевченко у темному "чулані" : [Про невідповідне
вшанування пам’яті Т. Шевченка як ознаку відсутності патріотизму в українців]
/ Л. Пилунський // Українська культура. – 2010. –№1-4. - С. 24-25.
19. Пономаренко О. Продовження шевченківського поетичного та малярського
образотворення в традиціях "Клубу українських митців": необарокові та
сюрреалістичні мотиви: [Слід Т. Шевченка в історії українського
образотворчого мистецтва] / О. Пономаренко // Методичні діалоги. - 2012. -№3.
- С. 28-32.
20. Рижков В. Мій Шевченко: [Інтерв’ю з сучасними українцями про роль
творчості Т. Шевченка в їхньому житті] / В. Рижков // День. – 2011. –
4-5 березня. - С. 9.
21. Сверстюк Є.Міт кріпацький чи козацький?: [Про "редагування" біографії Т.
Шевченка, залежно від політичних поглядів "редакторів", створення
ідеологічних міфів навколо творчості поета та роль творчості поета у
формування національної самосвідомості українців] / Є. Сверстюк // День. -
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2011. - 4-5 березня. - С. 10.
22. Синьоок Т. Шевченко в кінематографі незалежної України: [Українські
режисери та актори про роль Шевченка у вітчизняному кіномистецтві,
екранізації його творів та фільми, засновані на його біографії] / Т. Синьоок //
Літературна Україна. - 2012. - 9 серпня. - С. 12.
23. Скуратівський В. Звучання українського буття: [Роль Шевченка в
українській культурі] / В. Скуратівський // Український тиждень. - 2011. -№ 10.
- С. 46-47.
24. Славинський М. Незгасна зоря генія: [Творчість Т. Г. Шевченка та її місце
в українській культурі] / М. Славинський // Науковий світ. - 2011. -№5. - С. 13.
25. Славинський М. Тарас Шевченко: не в мармурі, не в бронзі: [Знані
українці про Т. Шевченка] / М. Славинський // Віче. - 2012. -№ 5. - С.62-64.
26. Сом М. Дорогою до Тараса Шевченка: [Роль творчості Тараса Шевченка у
життєвому і творчому шляху українських письменників М.Сома, І. Шпиталя та
художника О. Івахненка] / М. Сом // Літературна Україна. - 2011. - 13 жовтня. -
С. 14.
27. Сюндюков І. Вогонь під попелом: [У чому саме Тарас Шевченко був
пророком?] / І. Сюндюков // День. - 2012. - 7-8 вересня. - С. 11.
28. Харіна О. Традиції роману виховання у творах Ч.Діккенса та Т.Шевченка:
[Розробка уроку] / О. Харіна // Зарубіжна література. - 2012. -№11. - С. 27-30.
29. Шалата М. Тарас Шевченко в моєму житті: [Поет М. Шалата про роль
творчості Т. Шевченка у його власній творчій біографії] / М. Шалата //
Українська літературна газета. - 2012. - 10, 18 травня. - С. 4-5.
30. Юрчук О. "Історія Русів" і Т. Шевченко: прийняття і заперечення :
[Подібності і розбіжності у поглядах на історію України, висловлених у
літописі "Історія Русів" та у творах Т. Шевченка] / О. Юрчук // Дивослово. -
2012. -№ 3. - С. 16-19.
31. Яновська Л. Тарас Шевченко - з пам’яті століть: [Сакральне місце
Т. Шевченка та У. Шекспіра у світовій культурі] / Л. Яновська // Урядовий
кур’єр. - 2012. - 7 березня. - С. 1.

Шевченко як творча особистість
1. Борисенко К. "Слово о полку Ігоревім..." та доба Київської Русі у творчості
Тараса Шевченка: [Розробка уроку] / К. Борисенко // Українська мова й
література в сучасній школі. - 2012. -№3. - С. 6-9.
2. Боронь О. Повісті Тараса Шевченка і романістика Вальтера Скотта:
контактні зв'язки й типологічні паралелі : [Проаналізовано факти обізнаності
Шевченка із творчістю Вальтера Скотта, окреслено параметри можливого
впливу англійського письменника на творчість Шевченка, розглянуто спільні й
відмінні риси творчості письменників] / О. Боронь // Слово і час. - 2012. - № 5. -
С. 20-29.
3. Генералюк Л. Нотатки до психологічних студій над Шевченком і його
творчістю: [Статтю присвячено питанням психології творчості Шевченка.
Розглянуто деякі суб'єктивні психологічні фактори: специфічний тип характеру
Шевченка, емпатію, здатність до аперцепційної транспозиції, унікальне
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синестетичне світосприйняття. На думку автора статті, цілісний образ митця
будується на інтердисциплінарних, з урахуванням літературної та мистецької
спадщини, студіях його психології] / Л. Генералюк // Слово і час. - 2012. - № 5. -
С. 3-19.
4. Кралюк П. Хто "підказав" Тарасові Шевченку ідею поеми "Сон":
[Викладено версію щодо знайомства Т. Шевченка з філософом П. Авсенєвим,
який цікавився проблемами сну і можливості підказки філософом поетові ідеї
використання теми сну у його творах] / П. Кралюк // День. – 2012. –7-8 березня.
- С. 23.
5. Маланюк Є. Шлях до Шевченка: [Про творчість поета] / Є. Маланюк //
Методичні діалоги. - 2012. -№3. - С. 10-14.
6. Мовчанюк В. Бернс і Шевченко: [Аналіз спільних рис у творчості Р. Бернса
та Т. Шевченка] / В. Мовчанюк // Всесвіт: журнал іноземної літератури. - 2012.
-№ 5-6. - С. 193-202.
7. Нахлік Є. Тарас Шевченко: архетипні постави поета: [Міфологічні риси
біографії та творчості Т. Шевченка] / Є. Нахлік // Дивослово. - 2011. -№5. -
С. 42-44.
8. Сегеда С. Був він собі середнього зросту - такий мужественний, здоровий
чоловік: [Спроба дослідити зовнішність та антропометричні дані Т. Шевченка
за автопортретами, архівними документами, мемуарами сучасників] / С. Сегеда
// Країна. - 2011. - 4 березня. - С. 54-57.
9. Скоць А. Віршоване пророцтво Тараса Шевченка "Ісаія. Глава 35
(подражаніє)": [Порівняно вірш Т. Шевченка "Ісаія. Глава 35 (подражаніє)" з
біблійним першоджерелом] / А. Скоць // Дивослово. - 2012. -№ 3. - С. 8-10.
10. Тарас Григорович Шевченко: [Коротко про поета] // Персона. - 2011. -
№3-4. - С. 8-9.
11. Яблонська О. Поетична творчість Т.Шевченка у світлі етнопсихології :
[Вивчення творчості Т.Шевченка] / О. Яблонська // Слово і час. - 2011. - №4. -
С. 108-119.

Шевченко – художник і педагог
1. Бо він тут був, писав і малював: [Т. Г. Шевченко як художник] // Науковий
світ. – 2009. – №3. – С.2-5.
2. Генералюк Л. «Тому що ілюстрація»: [Шевченко як художник-ілюстратор]
/ Л. Генералюк // Образотворче мистецтво. – 2012. – №2-3. – С.6-9.
3. Генералюк Л. Т. Шевченко «Старець на кладовищі»: [Про офорт] /
Л.Генералюк // Образотворче мистецтво. – 209. – №2. – С.8-10.
4. Генералюк Л. Художник і літератор Тарас Шевченко в контексті
європейських мистецьких напрямків / Л. Генералюк // Всесвітня література в
середніх навчальних закладах України. – 2009. – №3. – С.56-59.
5. Денисюк М. Виховний ідеал українського народу: [Висвітлено виховні
ідеали в Україні, починаючи від народних ідеалів виховання дохристиянських
часів і до ідеалів виховання визначних педагогів ХХ століття. Окрім іншого
висвітлено виховні ідеали Т. Шевченка] / М. Денисюк // Українознавство. -
2012. -№ 3. - С. 177-183.
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6. Кислашко О. Тарас Шевченко про виховання в дусі християнських ідеалів:
[Моральні ідеали Т. Г. Шевченка, виражені в його творах та педагогічних
переконаннях] / О. Кислашко // Українська література в загальноосвітній школі.
- 2011. № 7-8. - С. 49-50.
7. Кислашко О. Тарас Шевченко про виховання в дусі християнських ідеалів:
[Автор статті вивчає формування поглядів Тараса Шевченка на виховання] /
О. Кислашко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - №7-8. -
С. 49-50.
8. Клейменова О. «Друга половина душі, сповнена життя і радощів»:
[Т.Шевченко як художник] / О. Клейменова // Віче. – 2011. – №5. – С.68-70.
9. Наумова Н. Тарас Шевченко – академік гравюри: [Огляд офортів з альбому
Т. Шевченка "Живописная Украина" та історія створення альбома] /Н. Наумова
// Науковий світ. - 2010. -№ 10, 12. – 2011. - №1.
10. Осяяна вічним світлом: [Про картину Т. Шевченка «Катерина] // Голос
України. – 2012. – 7 березня. – С.1.
11. Пономаренко О. Шевченкове поетичне та малярське образотворення в
модерному живописі та скульптурі членів "Клубу українських митців":
необарокові та сюрреалістичні мотиви: [Тарас Шевченко як художник] /
О.Пономаренко // Світогляд. - 2012. -№3. - С. 70-73.
12. Самійленко Л. Мандрівка світом шевченкових почуттів: [Т. Шевченко –
художник] / Л. Самійленко / Молодь України. – 2010. – 14 червня. – С.4.
13. Слободянюк О. Т. Г. Шевченко «Пожежа в степу»: Нарис до акварелі 1848
року / О. Слободянюк // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012.
– № 3. – С.53-55.
14. Шевченко-художник: [Про творчість поета у галузі живопису] // Шкільний
світ. - 2012. -№12 - С. 19.
15. Шокодько Г. Шевченкові автопортрети: [Коротка історія написання та
короткий художній аналіз автопортретів Т. Шевченка, про ілюстрованих
віршами Р. Лубківського та Ліни Костенко] / Г. Шокодько // Українська
література в загальноосвітній школі. - 2011. -№ 2. - С. 37-40.
16. Яцюк В. Від прикрих недоглядів – до вільних інтерпретацій: [Про картину
Т. Шевченка «Марія»] / В. Яцюк // Образотворче мистецтво. – 2009. – №2. –
С.11-12.
17. Яцюк В. «Царський сад» Тараса Шевченка: [Т. Шевченко як художник] /
В. Яцюк // Літературна Україна. – 2009. – 5 березня. – С.1, 8.

Шевченкознавство
1. Абліцов В. Шевченко – наш духовний виднокіл: [Огляд огстанніх праць
шевченкознавця С. Гальченка] / В. Абліцов // Літературна Україна. - 2012. -
6грудня. - С. 1, 4.
2. Боронь О. Сучасне шевченкознавство – яким йому бути?: [Проаналізовано
стан сучасного вивчення життєвого і творчого шляху Т. Шевченка та подано
авторські рекомендації щодо його поліпшення] / О.Боронь // Літературна
Україна. - 2012. - 3 травня. - С. 11.
3. Боронь О. Фольклористичне шевченкознавство з нової перспективи /
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О. Боронь // Слово і час. – 2011. - № 11. - С.117-119.
4. Данилевич М. Тарас Шевченко і білоруська література: [Рец. на
монографію Шаладонава Ж. С. Духоуныя спектры агню. Тарас Шаученка і
беларуская література початку ХХ ст.: монографія / Ж. С. Шаладонава. - Мінск:
Беларуская наука, 2009. - 191 с.]: рецензия / М. Данилевич // Слово і час. - 2011.
- 7. - С.106-109.
5. Ільницький М. Еміграційне шевченкознавство: спектр інтерпретацій:
[Автор статті трактує праці про Т.Шевченка, написані поза межами України, як
окреме відгалуження шевченкознавства, що розвивалося то як протистояння до
материкового, то як зближення з ним. Предметом уваги автора стають два
принципи видання творів Шевченка, проблеми історіософії та міфологізму,
тлумачення світоглядних засад поета, психології його творчості та
особливостей індивідуального стилю] / М. Ільницький // Слово і час. - 2012. –
№ 3, 4.
6. Мельничук Б. Шевченкіана, творена у Криївках і ГУЛАГах:
[Досліджується опозиційна до офіційної влади українська поетична
шевченкіана – феномен, традиції котрого заклали Ю. Федькович та І. Франко і
який сягнув найвищого прояву у віршах поетів-упівців та в'язнів радянських
концтаборів, особливо В. Стуса та Т. Мельничука] / Б.Мельничук // Слово і час.
- 2012. -№ 4. - С. 17-31.
7. Сінченко О. Діалог понад часом: [Рец. на книгу: Сверстюк Євген.
Шевченко понад часом: Есеї / Євген Сверстюк. - Луцьк-Київ: ВМА "Терен" -
ТОВ "Видавничий дім "Києво-Могилянська академя", 2011] / О.Сінченко //
Літературна Україна: Газета письменників України. - 2012. - 23 лютого. - С. 11.
8. Тарахан-Береза З. Повернені шевченківські раритети: [Стаття присвячена
унікальному виданню "Повернені шевченківські раритети", яке вміщує
репродукції з оригінальних гравюр, рукописів, світлин, листів та інших
повернених матеріалів вітчизняної шевченкіани. Особливу увагу приділено
малюнкам Григорія Честахівського, створеним під час поховання Т. Шевченка
в Каневі] / З. Тарахан-Береза // Слово і час. - 2011. -№ 12. - С. 90-100.
9. Федорук О. Стаття Володимира Міяковського про генезу Шевченкового
псевдоніму Кобзар Дармограй: [Здійснено атрибуцію нотатки В. Міяковського
про генезу Шевченкового псевдоніму Кобзар Дармограй. Проведено паралель
між Шевченковим і Кулішевим уживанням псевдонімів] / О. Федорук // Слово і
час. - 2013. -№ 1. - С. 42-45.
10. Шарапа О. Генеалогія Тарасового роду: [Незвичне видання М. Лисенка –
книга "Коріння Шевченкового роду. Генеалогія і спогади"] / О.Шарапа //
Літературна Україна. - 2012. - 15 листопада. - С. 3.
11. Шпиталь І. Про Україну, незалежну від... Шевченка: [Розглянуто політичні
та соціальні погляди Т. Шевченка та їх інтерпретацію політично упередженими
літературознавцями царської та радянської доби залежно від політичних
обставин, відзначено також замовчування творчості поета в сучасній Україні] /
І. Шпиталь // Київ. - 2012. -№ 2-3. - С. 14-23.



18

Сценарії заходів, присвячених Т. Шевченку
1. Александрова В. Дорости до Шевченка: Сценарій літературно-музичного
свята / В. Александрова // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012.
-№3. - С. 66-70.
2. Артеменко В. Великий син великого народу: [Сценарій позакласного
заходу, присвяченого Т. Г. Шевченку] / В. Артеменко // Початкова школа. –
2012. –№3. – С.13-16.
3. Буняк Н. Тарас Шевченко. Доля. Муза. Слава: Літературно-музична
композиція, присвячена Шевченківським дням: [Розробка позакласного заходу,
присвяченого поетові] / Н. Буняк // Українська мова й література в сучасній
школі. - 2012. -№3. - С. 70-75.
4. Вороненко Л. Г. Т. Г. Шевченко – майстер пензля: [Сценарій позакласного
заходу] / Л. Г. Вороненко // Розкажіть онуку. – 2012. –№17-18. – С.62-63.
5. В сім’ї вольній, новій...: Літературно-музична композиція, присвячена
Т.Шевченкові: Хід заходу // Українська мова та література. - 2012. - Число 18. -
С. 4-7.
6. Галуга-Гринчак С. О. Свіча, запалена від серця: [Сценарій заходу,
присвяченого Т. Г. Шевченку] / С. О. Галуга-Гринчак // Позакласний час. –
2012. –№3. – С.35-39.
7. Гізатуліна Т. В. Тарас Григорович Шевченко: година спілкування //
Початкове навчання та виховання. – 2011. –№5. – С.20-21.
8. Гурбич Л. М. «Уклін тобі, Тарасе!»: літературно-музична композиція /
Л. М. Гурбич // Початкове навчання та виховання. – 2011. –№5. – С.11-12.
9. Дем`яненко С. "...От де, люде, наша слава...": [Питання до шкільної
вікторини, присвяченої творчості Т.Шевченка] / С. Дем`яненко // Дивослово. -
2012.– № 3. - С. 23-28.
10. Денчик С. Шана Великому Кобзарю: [Розробка позакласного заходу,
присвяченого поетові] / С. Денчик // Відкритий урок. - 2012. -№3. - С.67-69.
11. Дорошенко Т. Шлях Кобзаря через століття: похід вихідного дня,
присвячений святкуванню 200-річчя від дня народження та 150-річчя
вшанування його пам`яті / Т. Дорошенко // Позашкілля. – 2011. -№1. – С.41-45.
12. Кириченко О. М. Шевченківський тиждень у шкільній бібліотеці : [План
проведення заходів, присвячених пам`яті Т. Шевченка у шкільній бібліотеці] /
О. М. Кириченко
13. Колоніарі О. Вікторина «Тарас Шевченко: творчість і доля»: [Матеріал до
проведення вікторини] / О. Колоніарі // Методичні діалоги. – 2011. –№4. – С.63.
14. Костюченко В. Музи генія. Інтимна лірика Тараса Шевченка: [Сценарій
позакласного заходу, присвяченого жінкам, які вплинули на біографію
Т. Шевченка] / В. Костюченко // Дивослово. - 2012. -№ 3. - С. 29-32.
15. Парфенюк О. Шевченка світ – сплетіння ліній: [Пропонується сценарій
свята, присвяченого вшануванню пам'яті Тараса Шевченка] / О. Парфенюк,
І. Якобчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. -№ 2. -
С. 15-18.
16. Пономаренко М. Т.Шевченко – літописець козацької слави: [Матеріали до



19

лекції-концерту] / М. Пономаренко, Г. Шихова // Українська мова та література.
- 2012. -№ 4. - С. 34-41.
17. Сипина В. В. Посвящается великому Кобзарю: [Сценарий мероприятия по
теме «Т. Шевченко и музыкальное искусство»] / В. В. Сипина // Все для
вчителя. – 2011. –№22-24. – С.15-16.
18. Смольська О. Не проспіть Україну мою! (сценарій літературно-музичної
композиції) [Автор статті пропонує сценарій літературно-музичної композиції
за матерілами поетичної творчості Т.Г. Шевченка] / О. Смольська // Українська
мова і література в школі. – 2011. -№ 7. - С. 59-62.
19. Сорохан М. Г. Невмирущий Кобзар: літературно-музична композиція /
М. Г. Сорохан // Початкове навчання та виховання. – 2011. –№5. – С.17-19.
20. «Т. Г. Шевченко – наш земляк і вчитель»: [Сценарій святкового заходу у
дитсадку] // Бібліотека вихователя дитячого садка. – 2012. –№3. – С.114-121.
21. Хаперська М. В. Пишаємося славою твоєю: [Літературно-музична
композиція, присвячена Т. Г. Шевченку] / М. В. Хаперська // Позакласний час.
– 2012. –№3. – С.35.
22. Харченко Т. Турнір шевченкознавців: інтелектуальний розважальний
конкурс для учнів 5-7 класів / Т. Харченко // Шкільний світ. – 2011. - №8. –
С.20-22.
23. Шевченківська вікторина: [Матеріали до вікторини, присвяченої біографії
Т. Шевченка] // Українська мова та література. – 2012. –№ 18. – С.9-17.

Т. Шевченко у школі
1. Аношкіна Г. Моральна й політична оцінка історичного минулого в поемі
"Великий льох" Тараса Шевченка: [Урок української літератури, присвячений
вивченню поеми-містерії Тараса Шевченка "Великий льох"] / Г. Аношкіна //
Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. -№ 4. - С. 15-17.
2. Бойко В. Історія України в містерії "Великий льох" Т. Шевченка: [Розробка
уроку з вивчення поеми Т. Шевченка "Великий льох"] / В. Бойко // Українська
література в загальноосвітній школі. - 2011. -№ 2. - С. 24-26.
3. Буняк Н. Скарби "Великого льоху": Урок-ключовий момент за поемою
Тараса Шевченка, 9 клас: [Розробка уроку] / Н. Буняк // Українська мова й
література в сучасній школі. - 2012. -№3. - С. 25-29.
4. Бучнева Т. Образ Т.Шевченка у творчості письменників Луганського краю.
9-й клас: [Урок літератури рідного краю в 9-му класі] / Т. Бучнева // Українська
мова та література. - 2012. -№ 4. - С. 17-21.
5. Волинець Н. Поет-співець страждань народних: Перегук творів
М.Некрасова з поезією Т.Шевченка. 9-й клас: [Розробка уроку] / Н.Волинець //
Українська мова та література. - 2012. -№ 3. - С. 36-40.
6. Гетьманенко І. Інтермедіальність художнього твору: [Розробка уроку,
присвяченого порівнянню жіночих образів у віршах Т. Шевченка і
М. Некрасова] / І. Гетьманенко, Т. Алексеєва // Всесвітня література в середніх
навчальних закладах України. - 2011. -№ 6. - С. 45-50.
7. Дига Н. Місце творів Т. Шевченка у сучасній програмі та особливості їх
прочитання: [Методичні рекомендації щодо вивчення творів Т. Шевченка у
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школі] / Н. Дига // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. –
№ 2. - С. 2-4.
8. Кондирєва М. "Заповіт" Т. Шевченка – твір, що єднає минуле, теперішнє і
майбутнє: [План уроку з вивчення вірша Т. Шевченка "Заповіт"] / М. Кондирєва
// Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. -№2. - С. 18-23.
9. Коночук Н. Вивчаємо баладу Т. Шевченка "Тополя": [Автор статті
пропонує розробку уроку української літератури з вивчення балади Тараса
Шевченка "Тополя"] / Н. Коночук // Українська література в загальноосвітній
школі. - 2013. -№ 2. - С. 10-13.
10. Корнієвська Н. Вернисаж Шевченкового слова: [Розробка уроку] /
Н.Корнієвська // Українська мова та література. - 2012. -№ 6. - С. 40.
11. Кравченко К. Тарас Шевченко і музика: Урок у 6 класі: [Розробка уроку] /
К. Кравченко // Шкільний світ. - 2012. -№7 - С. 11-14.
12. Крилевець М. Народна символіка і міфологічні метаморфози в баладі
Т.Г.Шевченка "Тополя": Урок української літератури. 7 клас: [Розробка уроку] /
М. Крилевець // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - №3. -
С. 40-42.
1. Мазур І. Шевченко в англомовному світі: [Розробка уроку] / І. Мазур //
Відкритий урок. - 2012. -№2. - С. 66-69.
2. Марунич М. І помолитись за тебе, Кобзарю... Урок у 7 класі: [Розробка
уроку] / М. Марунич // Шкільний світ. - 2012. -№11. - С. 12-13.
3. Мостова Н. Вивчення балади "Тополя" Тараса Шевченка: Урок української
литератури, 7 клас: [Розробка уроку] / Н. Буняк // Українська мова й література
в сучасній школі. - 2012. -№3. - С. 37-40.
4. Нікітченко Л. Картини довколишнього світу в поезії Т. Г. Шевченка
"Садок вишневий коло хати...": [Автор статті пропонує розробку уроку
української літератури з вивчення поезії Т. Г. Шевченка] / Л. Нікітченко //
Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. -№ 2. - С. 8-10.
5. Пасько І. Т.Шевченко "Причинна": Ознаки романтизму в баладі. Тривога за
жіночу долю. 9-й клас: [Розробка уроку] / І. Пасько // Українська мова та
література. - 2012. -№ 4. - С. 27-29.
6. Савчук В. Традиційні та нові акценти у вивченні життя і творчості Тараса
Шевченка у школі: [Наголошено на міфологізації особи Т. Шевченка в
свідомості пересічного українця. Для профілактики цього явища запропоновано
змінити, "олюднити" образ Шевченка при викладанні його творчості в школі.
Описано Шевченка як людину, а не як ідеологічний ідеал] / В. Савчук //
Дивослово. - 2012. -№ 3. - С. 38-40.
7. Сіпіна В. Присвята Великому Кобзареві: Урок-драма у 5 класі: [Розробка
уроку] / В. Сіпіна // Шкільний світ. - 2012. -№3 - С. 16.
8. Скоморовська Н. Розвиток критичного мислення на уроці-конференції:
[Йдеться про розвиток критичного мислення школярів на уроках-конференціях.
Урок-конференція – це діалог з обміном інформацією. Розглянуто можливості
застосування уроків-конференцій при вивченні жіночих образів у творчості
Т.Г. Шевченка] / Наталія Скоморовська // Українська література в
загальноосвітній школі. - 2013. -№ 2. - С. 36-39.
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9. Скоморовська Н. Розвиток критичного мислення учнів під час вивчення
творів Т. Шевченка: [На прикладі вивчення ролі пейзажної лірики у творах
Т.Шевченка розглянуто методику використання стратегії навчання
"Гронування"] / Н. Скоморовська // Українська література в загальноосвітній
школі. - 2011. -№ 2. - С. 5-7.
10. Сторожук Л. Тарас Шевченко і Одеса: [План уроку, присвяченого одеситам,
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