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О. В. Сорока, завідувач бібліотеки навчальновиховного об’єднання № 9, м. Хмельницький

жИття тА тВорЧість т. Г. шеВЧенКА 
 (вікторина)

Цілі: показати Т. Г. Шевченка як поета, який глибоко розумів роль художнього слова у формуванні 
людини; поглибити знання учнів про його життя й творчість.

Обладнання: святково прикрашений клас, проектор, екран, презентація.

ХіД ЗАХОДУ

Бібліотекар. добрий день, юні шанувальники творчості Кобзаря, доро-
гі глядачі, вболівальники, судді! дорогі друзі, запрошуємо вас узяти 
участь у конкурсі знавців життя та творчості т. Г. шевченка. хто такий 
тарас шевченко, що він зробив для україни, зараз розкажуть наші 
ерудити. хочу представити наше вельмишановне журі.

Представлення журі.

і конкуРс
Бібліотекар. розпочинаємо перший конкурс. Кожна команда повинна 
презентувати себе (назву, девіз, емблему). журі оцінює цей конкурс 
за п’ятибальною системою.

Виступи команд. Оцінювання журі.

іі конкуРс
Бібліотекар. другий конкурс. Кожна команда повинна за 5 хвилин роз-
повісти про тараса шевченка, його світову велич і значення його твор-
чості. Правильна відповідь — 10 балів.

Виступи команд. Оцінювання журі.

 ііі конкуРс
Бібліотекар. історія світової культури знає небагато прикладів, коли одна 
людина так блискуче поєднує в собі поетичне та художнє обдарування. 
узагалі, це феномен, і до таких феноменів належить тарас Григорович 
шевченко.

Пристрасть до малювання з’явилась у тараса ще в ранньому ди-
тинстві. мальовничу природу україни, її добрих і мужніх людей він 
сприйняв і полюбив іще змалечку, бо й сам був живою часткою всього 
того світу, в якому народився та жив. як свідчать його біографи, ма-
ленький тарас малював де тільки міг і чим тільки міг. його пензлями 
були вуглини або крейда, а полотнами — стіни, двері, ворота. Згодом 
пристрасть до малювання стала ще дужчою.

За своє життя він виконав чималу кількість мистецьких творів, 
які увійшли до скарбниці образотворчого мистецтва українського, ро-
сійського та казахського народів. до нас дійшло майже 1200 олійних 
картин, акварелей, малюнків.

А зараз на екрані ви побачите картини шевченка-художника. вам 
необхідно назвати їх.

Тарас Григорович Шевченко, ��
український поет і художник

«заповіт» Т. Г. Шевченка 
перекладено 147 мовами
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Демонструють по три картини для кожної команди. Відповіді 
оцінюють за двобальною системою.
Відповіді команд. Оцінювання журі.

іV конкуРс
Бібліотекар. Наш наступний конкурс «швидко 
та влучно». я читаю запитання, а кожна команда 
впродовж однєї хвилини якнайшвидше й коротше 
має дати відповідь.

Кожна правильна відповідь — 1 бал.

Запитання для першої команди �

1. де похований тарас шевченко? (У Каневі)
2. Коли викупили поета з неволі? (22 квітня 

1838 року)
3. Коли вперше вийшов друком «Кобзар»? 

(1840 року в Санкт-Петербурзі)
4. яке звання одержав шевченко після закінчен-

ня Академії мистецтв? (Вільний художник)
5. Коли відбулася друга поїздка поета в україну? 

(12 квітня 1845 року)
6. яка річка протікає біля могили поета? (Дніпро)
7. Кому присвячена поема «Катерина»? (В. Жу-

ковському)
8. Назвіть перший твір шевченка на історичну 

тему? («Іван Підкова»)
9. хто написав музику до «Заповіту»? (М. Вер-

бицький)
10. Поет дружив із негритянським актором-

трагіком. хто він? (Айра Олдрідж)
11. який твір шевченка було вперше екранізова-

но? («Катерина»)
12. хто піклувався про викуп шевченка з кріпа-

цтва? (Карл Брюллов і Василь Жуковський)

Запитання для другої команди �
1. як називається перший екранізований фільм 

про шевченка? («Тарас Шевченко»)
2. розшифрувати назву вірша «П.с.». («Петру 

Скоропадському»)
3. у якому вищому закладі навчався шевченко? 

(Академія мистецтв)
4. Коли відбулася перша поїздка поета в украї-

ну? (Травень 1843 року)
5. скільки грошей запросив пан за шевченка? 

(2500 рублів)
6. хто такі неофіти? (Перші християни)
7. Кому присвячена поезія «Г.З.»? (Ганні Закревській)
8. ім’я діда, від якого малий тарас багато чув 

про гайдамаків. (Іван)
9. Коли помер тарас шевченко? (10 березня 1861 року)

10. скільки часу перебував поет у Новопетрів-
ському укріпленні? (7 років)

11. яким псевдонімом підписував свої прозові 
твори шевченко? (Кобзар Дармограй)

12. Кому належать слова: «він був сином мужика 
і став володарем у царстві духа»? (І. Франку)

V конкуРс
Бібліотекар. Наступний наш конкурс «чи знаю я 
твори шевченка?». оцінка — 5 балів.

Бібліотекар зачитує перші рядки з відомих віршів Шевченка, 
а учасники мають продовжити вірш і пригадати його назву.
Звучить пісня «Садок вишневий коло хати...». Журі оцінює 
конкурс.

Vі конкуРс
Бібліотекар. А зараз запрошую на сцену по одному 
читцеві від кожної команди. ви повинні прочитати 
на вибір вірш тараса шевченка. оцінка — 5 балів.

Виступи читців, оцінювання журі.

Бібліотекар. дорогі друзі, сьогодні ви стали учасни-
ками справжнього свята — свята Кобзаря, його 
віч ної, нев’янучої творчості, полум’яного слова. 
Коли нам важко, коли смуток гризе душу, припаді-
мо спраглими вустами до його цілющого джерела, 
щоби знову відчути силу, жити для рідного народу.

Пам’ятайте, що в історії залишаються імена, 
які все людство з гордістю вимовляє, пам’ятає 
й шанує. до них належить ім’я великого україн-
ського Кобзаря — т. Г. шевченка. 

Підбиття підсумків. Нагородження переможців.
Про життя т. Г. шевченка написано чимало 

художніх творів, зокрема:
с. васильченко «у бур’янах»; 8
о. іваненко «тарасові шляхи»; 8
д. Красицький «тарасова земля», «тарасові  8
світанки»;
д. Косарик «син-колос»; 8
о. ільченко «Петербурзька осінь»; 8
А. смілянський «Поетова молодість». 8
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