


 Тарас Шевченко… Геній, Мислитель, Пророк. Людина 

незвичайної долі і незвичайного таланту, що здобула світову 

славу. Його творчість – невмируща, невичерпна сила духовності 

України. Ім’я Кобзаря дороге і близьке кожному українцю, який з 

дитинства й до схилу років перебуває у світі його поетичних 

образів, черпає із скарбниці його дум силу і снагу для життєвої 

дороги. 

 Особливо приємно, що його народила саме Черкаська 

земля, зi своїми вишневими садками, зоряними ночами та 

рожевими світанками, котра славиться не тільки історичними 

подіями, а й працьовитими, духовно багатими, щирими і 

щедрими, гостинними і привітними людьми, які сьогодні 

звеличують батьківську землю працею, дбайливо зберігають 

національні традиції, збагачують культурну  

спадщину українського  

народу. 



В Уманському районі 

налічується 55 об’єктів, 

пов’язаних з іменем Великого 

Кобзаря: 39 вулиць, 7 

провулків, 5 погрудь (у селах: 

Іванівка, Колодисте, 

Родниківка, Паланка, 

Оксанина), 3 сквери (у селах: 

Родниківка, Фурманка, 

Пугачівка), 1 парк 

(с.Ропотуха). 

 

с. Родниківка 

Погруддя встановлено на 

перехресті вулиць Шевченка та 

Київської в 1987 році  

с. Паланка 

Погруддя встановлено у 2013 році 

до Дня Незалежності та 90 – річчя 

утворення Уманського району 



с.Оксанина 

Погруддя встановлено на 

території школи в 1978 році 

с.Іванівка  

Погруддя встановлено в 1965 

році. 

с. Колодисте  

Погруддя  встановлено в 1954 році 

с. Сушківка 

 Погруддя встановлено у 2013 

році  

Будеш, батьку, панувати, 

Поки живуть люди, 

Поки сонце сяє в небі – 

Тебе не забудуть! 



 Невмируще Шевченкове слово живе в репертуарі  

мистецьких колективів Уманщини, звучить у піснях на слова Великого 

Кобзаря, популяризується у викладках літератури, розквітає у виробах 

майстрів декоративно – прикладного мистецтва. 

  
 

  

Книжкова виставка РЦБ  
Літературно – мистецький вечір «Слово 

Шевченка устами нащадків»  с.Затишок 



У районній бібліотеці проведено поетичні мандрівки до Всесвітнього дня 

поезії «Поетична хвиля Шевченкового краю» та тематичний вечір «Заграйте, 

бандури на всю Україну, складаючи шану Великому сину», присвячені черговій 

річниці від Дня народження Кобзаря.       

В бібліотечних закладах району проходять Шевченківські читання «І слів 

жага всю душу спопеля», книжкові виставки Т.Г.Шевченка «Полум’яне слово на 

сторожі вічності стоїть». 

У травні 2014 року відбулося літературно - мистецький міст «Вінок Кобзаря» 

Інсценізація твору Т.Г.Шевченка  

с. Пугачівка 
Інсценізація твору Т.Г.Шевченка  

с.Рижавка  



Обласний конкурс читців 

Н.Руда, РЦКіД 
Районний конкурс читців  

О.Парфенюк, с. Ладижинка 

Шевченківські читання  

В.Семченко, с.Іванівка  

В дні перемог 

І в дні поразок, 

В щасливі дні 

І дні сумні 

Іду з дитинства до Тараса, 

Несу думки свої земні… 



 Творчий геній Тараса Шевченка є одним із найпотужніших надбань 

української культури. Прилученню молоді до глибин шевченківської мудрості 

сприяють різножанрові тематичні заходи: щорічні Шевченківські дні, постійно 

діючі книжкові виставки, студії по створенню літературного портрета, 

інсценізації творів.  

с. Посухівка 

с. Дубова 

Уманська РЦБ 



с. Доброводи с. Антонівка 

с. Громи с. Ропотуха 

РЦБ 



 Ідучи назустріч 200-річчю від дня народження видатного сина 

українського народу Тараса Шевченка, в районі відбувається щотижневий запис на 

радіо «Шевченківські читання». Кращі декламатори району, переможці 

районного та обласного конкурсів читців і ансамблі «Горицвіт», «Кобзарева 

Горлиця» стали оспівувачами творчості Тараса. 

Вокальний колектив РЦКіД «Зоре моя вечірняя» сл.Т.Г.Шевченка  

Дитячий ансамбль Сушківського СБК 



 

 

с. Городецьке 

с. Коржова Слобідка с.Ладижинка 

Уманська РЦБ 
с.Шарин 



с. Антонівка 

с.Затишок с. Політвідділ 

смт.Бабанка 



Учітесь, читайте, 

І чужому научайтесь, 

Й свого не цурайтесь. 

с.Текуча 

с. Острівець 

с. Шарино 



У вінок всенародної шани 

великому Кобзарю вплели 

свій візерунок майстри 

декоративно – 

прикладного мистецтва 

Уманщини. Цікаві роботи 

на Шевченківську 

тематику  є яскравими 

ілюстраціями до творів 

поета. 
 

Вишивка с. Піківець 

с. Косенівка 

с. Степківка  

(соняшникове насіння) 



смт. Бабанка 

Вишивка с. Кочержинці 
с. Ропотуха 

с. Краснопілка 




