
   

 

(дати подані за старим стилем). Домовина Т. Шевченка булла 

внесена у Христорождественську  

 церкву на Подолі в Києві. Панахиду відслужив П. Лебединцев, автор 

багатьох історичних праць, що був настоятелем Преображенського со-

бору у 1850 роках у Білій Церкві. Студенти, що заповнили Поштову площу 

перед церквою, виголошували „вічну пам'ять" народному поетові, пророку 

волі народної. В похоронах Шевченка на Чернечій горі в Каневі брав 

участь друг поета М. К Чалий - директор Білоцерківської гімназії, один з 

перших його біографів, який залишив нам книгу „Жизнь и произведения 

Тараса Шевченко", видрукувану в Києві в 1860-роках.  

 

 

Лесь В.М., викладач української мови                  

та  літератури, спеціаліст  
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ВІКТОРИНА  

на кращого знавця 

життєпису та            

творчості Кобзаря 

І тур 

Біографія Т.Шевченка 

1. Хто був першим учителем малювання в Т. Шевченка 

2. У якому творі Т. Шевченко розповідає про свою зустріч з  І. Сошенком? 

Якою вона була? 

3. Назвіть друзів Т. Шевченка, причетних до викупу його з кріпацтва. 

4. Яким віршем починається перше видання «Кобзаря»? 

5. Назвіть рік виходу першого «Кобзаря» 

6. Скільки творів увійшло до першого «Кобзаря»? Назвіть ці твори. 

7. Де ще друкувався Тарас Шевченко на початку творчості? 

8. Із ким дружив Т. Шевченко під час навчання в Академії художеств? 

9. Коли і з ким виїхав Т. Шевченко в першу подорож в Україну? 

10. У яких місцях побував Т. Шевченко під час першої подорожі по Украї-

ні?                                                                                                                                                   

11. Чому й коли повернувся Т.Шевченко до Петербурга?                                   

12. Що робив Шевченко після закінчення Академії художеств?                          

13. Де побував Т.Шевченко під час другої подорожі по Україні?                                                                                                           

14. Як організовувалося Кирило-Мефодіївське братство? 
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15. Що було знайдено в Т. Шевченка під час арешту на пере-

праві в Києві? 

16. Що було справжньою причиною заслання Т. Шевченка? 

17. Як було покарано Т. Шевченка за участь  у Кирило-Мефодіївському 

товаристві? 

18. Чому і як покарали Т. Шевченка за порушення заборони писати й  ма-

лювати? 

19. Як звільнився Т. Шевченко із заслання й куди поїхав із Новопетровсько-

го укріплення? 

20. Коли і як прибув Т. Шевченко після заслання в Петербург? 

21. Хто з російських артистів приїхав у Нижній Новгород для зустрічі з  

Т. Шевченком? Яку п’єсу було поставлено на честь повернення поета?  

22. Де і коли було збудовано перший пам’ятник Т. Шевченку? 

23. Коли на могилі Т. Шевченка поставлено пам’ятник?  

24. Які художні твори про життя Т. Шевченка ви знаєте?  

 

ІІ тур  

Сторінками «Кобзаря» 

Назвіть, про кого з героїв і з якого твору Тараса Шевченка йдеться? 

1.Спала й виглядала  

Козаченька молодого,                                                                                                          

Що торік покинув.  

2. Багатий на лати                                                                                                               

Та на дрібні сльози.  

3. Розбрелись                                                                                                                

По Польщі, Волині,                                                                                                          

По Литві по Молдаванах                                                                                                  

І по Україні.  

4. Найшла відьму,                                                                                                          

І трути дістала,                                                                                                               

І трутою до схід сонця                                                                                              
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   5. Байдаком керує.  

6. Цареві московському                                                                                                

Коня напоїла.  

7. Пішла полем, ридаючи                                                                                            

В тумані ховалась                                                                                                            

Та крізь сльози тихесенько                                                                                       

Про вдову співала.  

8. Пішла селом,                                                                                                                  

На голові хустиночка,                                                                                                       

На руках дитина.                                                                                                  

Вийшла з села — серце мліє. 

9. Сам знівечив свій вік,                                                                                                        

І ні на кого не жалкую,                                                                                                         

І ні у кого не прошу я,                                                                                              

Нічого не прошу.  

10. Плаче, мов негодована дитина.  

11. … Пізнав... свого сина,                                                                                                               

та не хоче взяти  

12 … Людською кров’ю шинкує і рай у найми оддає. 

13. … Навіть з рогача-ми пішли в гайда-маки 

14.  ...У сні бачить часи, коли її син «уже не панський, а 

на волі»?  

15. …Німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть . 

 

ІІІ тур 

 
1. Які поеми і кому присвятив Т.  Шевченко? 

2. Назвіть твори Т. Шевченка, які належать до таких жанрів: 

містерія –  

балади –  

поеми –  
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Бондар Н.П., викладач української мови та  літерату-

ри, спеціаліст вищої  категорії, викладач-методист  

вірші –  

повісті –  

комедія –  

послання –  

3. У якому творі Т. Шевченко описує враження від перебування в Білій Це-

ркві? 

ІV тур 

 
1. Яку українську народну пісню любив співати Тарас Шевченко? 

2. Назвіть п’ять відомих пісень, написаних на слова Шевченка 

3. Який композитор написав музику до 83 творів Шевченка? 

4. Назва балету композитора Данькевича на сюжет однойменної поеми 

Шевченка?  

5. Композитор, який написав оперу «Катерина»?  

6. Назвіть прізвища українських композиторів, авторів музичних творів на 

слова  Т. Шевченка. 

V тур 

 

 Укласти мікрохрестоматію висловів із поезій Т. Шевченка, що стали 

афоризмами.  


