
ВЕСНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ШЕВЧЕНКА 

 

Думи мої, думи мої! 

Лихо мені з вами! 

Нащо стали на папері 

Сумними рядами?.. 

Тарас Шевченко 

 

В історії кожного народу є імена, які він свято береже у своїй пам'яті і з 

великою любов'ю та повагою передає з покоління в покоління. Є таке ім'я і у 

нашого народу — Тарас Шевченко. Не було і немає в Україні поета, який був 

би йому подібний. Не було у неньки України сина, який так ніжно і віддано 

любив свій народ і так страждав за нього. Саме він зберіг і повернув народу 

його голос — українську мову. Для кожного з нас ім'я Шевченка є святим. 

 

За гарною традицією щорічно до дня народження великого Кобзаря в 

нашому коледжі проводяться літературні читання «Весна починається з 

Шевченка» з метою не просто вшанувати пам'ять вірного сина України, а 

донести його невмируще слово до юних сердець, посіяти паростки любові до 

своєї Вітчизни, народу. Цьогорічне декламування творів Т.Г.Шевченка зібрало 

чимало талановитих студентів І – ІІІ курсів. 

Ведучі Назар Бородавка, студент 221 групи, та Діана Маліновська, 

студентка 121 групи, урочисто запросили учасників до виступу.  



         По-особливому емоційно розпочала читання уривку з поеми «Сон» («У 

всякого своя доля…») студентка 112 групи Валерія Чупира. 

 

Ліричний уривок «Така її доля…» з поеми «Причинна» майстерно 

прочитала Вікторія Савіцька, студентка 134 групи, а вірш «Маленькій Мар'яні» 

артистично виконала Діана Карачарова, студентка 131 групи.   

Святковий настрій продовжили Олексій Виговський та Володимир 

Панченко, студенти 221 групи вперше спробували себе в ролі читців, 

продекламувавши ліричні твори «Не завидуй багатому…» та «Не женися на 



багатій…».  

         Вірші з циклу «У казематі»,  написані Тарасом Шевченком у Петербурзі в 

казематі «Третього відділу», були прочитані Лесею Скрипнюк, студенткою 112 

групи («Не кидайте матері – казали…») та  Максимом Артеменко, студентом 

321 групи, який емоційно та виразно прочитав поезію «Н.Костомарову. Веселе 

сонечко ховалось…».   

Студентка 122 групи Оксана Нідзьолик виконала актуальний у такі складні 

для нашої країни часи твір великого пророка «Чи то недоля та неволя…». 

        Чи міг коли-небудь його батько, неграмотний кріпак, навіть припустити, 

що колись його син стане такою знаменитістю? Що навіть через багато років, 

століть його ім'я будуть вимовляти з повагою та любов'ю? Як писав Іван 

Франко, "найкращий, найцінніший дар доля дала йому аж по смерті — 

невмирущу славу і вічно нову насолоду, яку дають його твори мільйонам 

людських сердець".  

           



           Учасники й глядачі художнього читання творів Тараса Шевченка 

отримали святкові емоції та вкотре переконалися, що його поезія – це спів 

свободі, вічне, правдиве та актуальне нині одкровення. 


