
«Ми з Кобзаревого роду»
2014 рік - це рік, коли весь 
наш народ святкує 200- 
річчя Великого Кобза
ря. Знову й знову ми звер
таємося до його творів, 
вшановуємо пам'ять про цю 
людину.

Тарас Шевченко - велич
на постать історичного та 
літературного життя нашої 
України. Його справедливо 
називають великим укра
їнцем. Адже у ньому наша 
історія, наша мрія, наша 
надія. Шевченко був справ
жнім народним співцем, бо 
з дитинства знав і любив 
простий український на
род, знав його страждання. 
Через усе життя проніс Ве
ликий Кобзар палку любов 
до рідної землі, до неньки 
України, у своїх творах на
гадував про її минулу славу 
і закликав до патріотизму 
та великої любові до своєї 
Батьківщини.

Шевченко - це той, хто 
живе в кожному з нас. Він -

як сама душа нашого наро- розвиватись. тему: «Шевченкова хата»;
ду, правдива і щира... Пое- Колектив кафедри укра- літературно-музична ком-
зія його розлита повсюдно, їнознавства підготував ці- позиція «Ми з Кобзаревого
вона в наших краєвидах і в лий ряд заходів, приуроче- роду»; брейн-ринг »Чи зна-
наших піснях, у глибинних, них Шевченківським дням, емо ми Шевченка?*; шев-
найзаповітніших помислах серед яких конкурс творчих ченківські читання на тему;
кожного, чий дух здатен робіт наших студентів на «І лине над землею Шевчен-



І--------------------------------------------------------------------
Також до святкування 200-річчя великого українського 

поета, письменника та художника Тараса Григоровича Шев
ченка долучилася і наукова бібліотека ТДАТУ. підготувавши 
виставку-інсталяцію «Два сторіччя з Кобзарем».

«Шевченкініана» наукової біблютеки нараховує близько 
130 видань.

На виставці представлено понад 100 джерел: художні 
твори поета, книги про життя, творчість Т. Шевченка, літе
ратурознавчі матеріали, репродукції його картин. Серед них 
є книги з фонду рідкісних видань: «Щоденник» Т. Г. Шевчен- 

; ка 1936 року видання та «Пушкін, Шевченко та Горький в на
родних переказах» 1937 року видання.

кове святеє слово».
4 березня в ЦКіД ТДА

ТУ відбулася літературно- 
музична композиція на 
тему: «Ми з Кобзаревого 
роду*. Цей захід готували 
викладачі кафедри украї
нознавства при активній до
помозі телерадіопрес-центру 
та студентського клубу7. На 
суд глядачів були представ
лені поезії Шевченка і про 
Шевченка у виконанні на
ших талановитих студен
тів: Р. Зануди, О. Ганжі, Є. 
Лютої, О. Пономаренко, Л .  
Міняйло, Є. Швігл, О. Топ- 
чанюк.

Бурхливими оплеска
ми сприймали глядачі пісні 
у виконанні учасників во
кальної студії «Колаж» (В. 
Лисенка, О. Пономаренко, 
Д. Гриднєвої, О. Колесни- 
кової, Д. Панченка).

Щирими та виоокопрофе- 
сійними були хореографічні 
композиції зведеного тан
цювального колективу' (на
родний ансамбль «Юність» 
та зразковий ансамбль су
часного танцю «Світлана»).

Надзвичайний інтерес 
викликала у глядачів ви
ставка творчих робіт, у якій 
взяли участь студенти всіх 
факультетів університету. 
Представлені роботи ще раз 
засвідчили не тільки зна
ння народних традицій, а й 
великий талант учасників.

5 березня, вшановуючи 
пам’ять Великого Кобзаря, 
кафедрою українознавства 
проводився брейн-ринг «Чи 
знаємо ми Шевченка?» між 
студентами І курсу -11 ОіА 
та 11 Фк групами.

Метою конкурсу було 
поглибити знання студен
тів про життєвий і творчий 
шлях Т. Г. Шевченка, спри
яти усвідомленню значення 
творчості поета для укра
їнської та світової культу

ри: формувати та розвивати 
культуру мовлення, інтерес 
до літератури, логічне й аб
страктне мислення, вміння 
узагальнювати, доводити 
власну думку.

Конкурс проходив у 
шість турів:

І тур - «Представлення 
команд»

П тур - «Відомий і невідо
мий Шевченко*

Ш тур - «Хто швидше*
IV тур - «Автопортрет»

V тур - «Склади карти
ну*

VI тур - «Конкурс НЛО*
Переможцем гри ста

ла команда 11 ОіА груши. 
ВІТАЄМО!

Щиро дякуємо всім учас
никам за любов до рідного 
слова, за збереження тради
цій нашого народу!

Ольга ЗІМ0Н0ВА. 
ст. викладач кафедри 

українознавства.


