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Уже в «Заповіті» є два заповіти: поховати над Дніпром; повстати, порвати кайдани і 

прохання згадувати «незлим тихим словом». 

У «Кобзарі» немало й інших заповітів загальнонаціонального характеру. 

Шевченко висловив триєдину, найнеобхіднішу для українців мудрість: 

«Свою Україну любіть», «Борітеся - поборете» і «В своїй хаті своя правда і 

сила, і воля». 

Отже, палко любити рідний край і мужньо боронить свою волю – 

значить мати  власну самостійну державу. Ми так довго не мали її, бо 

рідну землю віддавали на поталу всяким зайдам. Ми так довго не 

могли збагнути (а дехто й досі не збагнув), що таки «немає другого 

Дніпра». 

Нам було чітко наказано : «Стрепенися! Просвітися!», 

«Прочитайте  тую славу…».      

Великий Кобзар пильно і ненастанно дбав, аби мораль народу завжди була високою! І тому 

заповідав дівчатам: «Шануйтеся, щоб не довелося москаля шукать». 

А ще заповідав нам Тарас Шевченко: 

                                        У чужому краї не шукайте, 

                                        Того , що немає і на небі, 

                                         А не тільки на чужому полі. 

Тобто поет переконував нас у тому, яка прекрасна наша земля, яка багата українська мова, 

які чудові в нас традиції,звичаї, обряди, яке самобутнє мистецтво України! 

Т. Шевченко заповідав кожному з нас молитися, бути добрими християнами, не цуратися 

Слова Божого. 

«Учітеся, читайте, чужому научайтесь й свого не цурайтесь», - наказував Кобзар.  

Є в «Кобзарі» заповіти, адресовані митцям. Наприклад: «Співай про Січ, про 

могили…Щоб на весь світ почули ». 

Є в «Кобзарі» і прохання – пересторога:   

                                          Схаменіться, недолюди, 

                                          Діти юродиві, 

                                          Полюбите щирим серцем, 

                                           Велику руїну! 

                                           Схаменіться, будьте люди. 

Про що ж мріє Т. Шевченко? 

                                           І оживе добра слава,         

                                          Слава України. 

Отже, заповіти, прохання і побажання Тараса свідчать про те, що він  мав неабиякий розум, 

світлі почуття, надзвичайну скромність, був глибоким гуманістом і національним пророком. 

Виконуймо заповіти Пророка України – «і вічні ми будемо з нею». 
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Є поети, творчість яких має тільки історико-мистецьке 

значення. Є поети, творчість яких збагачує мову, літературу 

свого народу чи його культурні традиції, але не більше. А є 

поети, твори яких стають активною громадською силою і 

впливають на хід розвитку суспільства. Як живі люди – борці. До 

таких належать твори Шевченка. 

Особа і творчість великого Кобзаря є для молоді 

своєрідним моральним кодексом. 

Проходять роки, а Шевченко і досі залишається 

прекрасною людською нормою і зразком для поколінь. Чому? Бо 

його твори, зокрема «Кобзар», роблять людей «кращими, ласкавішими, людянішими». 

Він і досі пробуджує свідомість і формує світогляд. Його думи і нині, у наш буремний час, 

співзвучні епосі, нашим думкам, почуттям і духовним запитам. «Кобзар» був і залишається для 

українців незвичайною книгою. 

«Кобзар» для багатьох – це і буквар, і пісенник, і підручник з історії України, й 

енциклопедія, і посібник з етики та народознавства. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Слово Тараса допомагає осмислити нашу історію і спосіб життя українського суспільства 

                                                                                           Андрій Слободенюк, учень 9-А класу 

 

У «Кобзарі» можна знайти відповіді на всі запитання, які хвилюють 

                                                                                            Дарина Коробова, учениця 9-А класу 
 

Коли аналізуєш події сьогодення і вчинки наших співвітчизників, то диву даєшся, який 

Шевченко сучасний! 

                                                                                            Богдана Діжурко, учениця 9-В класу 

 

Шевченків «Кобзар» не дає занепасти духом, опустить руки, 

зачерствіти серцем! 

                               

                                          Олег Віннічук, учень 9-В класу 
 

Шевченка можна цитувати щодня, коли опановуєш вир 

сьогодніших подій 

                                               

                          Ірина Волковська, учениця 9-В класу 

 

Шевченків «Кобзар» формує людину і громадянина 

                                                                                                

                          Павло Михальчук, учень 9-В класу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Т. Г. Шевченко  Гамалія.   

 

Т. Г. Шевченко . Смерть Віргінії 
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                       Т.Г.Шевченко. Александр Македонський виявляє довіру своєму лікареві Філіппу.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

І.Їжакевич. Ілюстрації до поеми 

 Т. Г. Шевченка «Катерина»; 1937 г 

 

                                                                            Ф. Коновалюк. Ілюстрації до поеми  

                                                                                  Т. Г. Шевченка «Катерина»; 1943 г 

 

 

 

 

                                                              К. Агніт-Следзевський. Ілюстрація до поеми  

                                                                       Т. Г. Шевченка «Катерина». 1964 р 

                          



 

 

 

 

 

 

Насамперед зізнаюся вам відверто: відповісти на 

питання, яким має бути справжній українець, дуже  

непросто. Спершу я навіть розгубилася, який він – цей 

зразковий образ мого співвітчизника. Згадала мудру 

пораду нашої вчительки, що відповіді чи не на всі 

запитання треба починати шукати із словників. Там є 

все! 

Так-от, словник тлумачить, що справжній – це 

такий, як у дійсності; (протилежне – видуманий); 

непідроблений, натуральний або не відповідний до  дійсного, до 

чийогось уявлення про щось. А й правда: ця підказка набагато  

спрощує завдання. Я не повинна чогось видумувати, якихось 

надзвичайних характеристик, яким має відповідати той таки справжній 

українець! Я розкажу про тих, непідроблених, які живуть зі мною 

поруч. 

Думаю справжнім українцем є мій дід. Хоча б тому, що він 

любить багато працювати: орати землю, сіяти хліб, косити… У нього 

ніколи не буває відпусток. Він не може навіть приїхати до нас у місто, 

бо нема як залишити коней. 

А моя бабуся знає всі навколишні ліси. Вона найкраще в селі 

збирає гриби. А ще у неї на городі з ранньої весни до пізньої осені 

цвітуть квіти. Їх видно на всю околицю. Ось чому вона теж справжня 

українка! 

А мій брат, коли в Україні почали з»являтися «зелені чоловічки», 

заявив, що піде захищати Батьківщину від ворога! Мама його  ледве 

відмовила, адже він ще студент… Але я ним горджуся, для мене він 

справжній українець! 

А дядько Сергій, мамин брат, пішов добровольцем на війну на 

Схід України, хоча в нього двоє маленьких діток: Христинка і 

Богданко. Наша родина ним гордиться – він справжній українець. 

А Валерій Володимирович, наш тренер із баскетболу, готує 

команду до ігор так, що ми займаємо щоразу призові місця у змаганнях 

на першість України, представляючи Рівненщину. А за кордоном ми 

граємо за всю Україну! І ще він учить нас ніколи не здаватися. Ми його 

любимо і поважаємо – він справжній українець! 

А ще справжніми українцями є студенти моєї мами – вони торік у 

лютневі морози стояли на майдані Незалежності і кричали: «Україна 

понад усе!». А мама вдома плакала, що ті революціонерки ходять туди 

без шапок, і дуже ними пишалася. 

Я теж хочу бути справжньою українкою, адже Україна 

починається з мене, із кожного з нас!  

                                                                Анна Дзюба, учениця 7- А класу 

Редактор                          І.Варава 

Технічний редактор              Г. Іллюк  

Над випуском працювали:     Анна Дзюба,  Ірина Волконська, 

                                                              Андрій Слободенюк 


