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МІСЦЕ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНСЬКІЙ  
КУЛЬТУРНІЙ СПАДЩИНІ 

 
Сьогодні виробляється новий образ страдника, пророка, святого. 

Великий Кобзар є символом нової, незалежної України. Пізнання постаті 
Шевченка, його творчої спадщини, місця в українській і світовій культурі – 
процеспостійний і необхідний. 

У середині XIX століття постать Т. Шевченка вийшла на перший 
план як історичного та політичного діяча. Маючи величезні задатки 
громадсько-політичного діяча, про що свідчить вплив Т. Шевченка на 
кирило-мефодіївців, він зумів реалізувати свій величезний духовний 
потенціал через свою мистецьку, передусім поетичну творчість. Кобзар 
вивів українську культуру на вищий щабель розвитку, сміливо 
підкреслюючи її національну самобутність. Уже перша його книжка 
«Кобзар» (1840) засвідчила воскресіння нації у драматичний період 
національної історії. Нація відчула, що у неї є духовна сила, з якою можна 
і варто йти в майбутнє. Ця духовна сила сконденсована в Шевченкових 
творах. Шевченків «Кобзар» поклав початок новому етапу в історії 
українського письменства.  

Свідомі українці справедливо цінують Тараса Шевченка як великого 
патріота, геніального поета, одного з найбільших будителів народу. І 
справді, майже кожна сторінка «Кобзаря» – це палкий заклик любити свій 
народ і край, це пророцький осуд усякої неправди і неволі.  

Важко переоцінити значення творчості Тараса Шевченка для 
української літератури. Цей національний поет глибоко розкрив душевне 
багатство українського народу, осмислив минуле, сучасне й майбутнє 
України. 

Творчість Шевченка стала духовною основою формування сучасної 
української нації, тому що для українців всіх наступних поколінь Великий 
Кобзар став могутнім джерелом національної свідомості, символом 
України. 

Творчість Тараса Шевченка воістину багатогранна й невичерпна, 
вона відобразила в собі всі сторони життя української нації в різних 
часових пластах. Його прекрасні поеми «Причинна», «Катерина», 
«Наймичка», «Марія» зображують надзвичайно виразні й глибокі жіночі 
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типи, українських жінок – закоханих і щасливих, зневажених і гордих, 
жінок-покриток і жінок-матерів, ладних віддати своє життя заради дитини. 
Образ жінки в поезії Т. Шевченка опоетизований, він є символом самої 
України, прекрасної й сумної Батьківщини Великого Кобзаря, яка дала 
йому непересічний талант, та не дала долі, так само як не могла дати долі 
своїй дитині покритка Катерина. Узагалі, до жінки-матері поет ставиться з 
любов’ю і повагою. Жодному поетові після нього не вдавалося створити 
такі глибокі й правдиві у своїй простоті жіночі образи. 

Громадянська лірика Т. Шевченка, зокрема його твори «Заповіт», «І 
мертвим, і живим…», «Сон», «Кавказ», відображає його позицію стосовно 
пануючих класів та простого народу, намагання відтворити у своїй 
творчості страждання пригнобленого селянства, його прагнення до волі й 
правди, обурення пригноблювачами, ницими у своєму прагненні 
безмірного визискування. Поет усією душею вболіває за свою Батьківщину 
та її народ, який у цьому «раї на землі» живе зовсім не райським життям. 
Тарас Шевченко для українського народу не лише геніальний поет. Він – 
його сумління, совість, бунтівний розум, його ніжне щире серце, сповнене 
великою любов’ю і безмежним стражданням. Ось чому його люблять і 
шанують усі – незалежно від віку, естетичних уподобань, ідейних позицій. 
У найважчі роки ідейного чи соціального розшарування, духовного 
звиродніння Великий Кобзар щоразу ставав прапором української нації, 
гаслом, її духовним маяком. 

Шевченко є для нас образом людини-правдошукача, людини творчої, 
непересічної у своєму поетичному й малярському таланті, людини 
настійливої в досягненні своєї мети, справжнього патріота, поета, який 
кожен свій поетичний рядок-думу спрямовував до рідної землі, рідного 
українського читача. Це справжній приклад для прийдешніх поколінь, 
приклад вірного служіння своїй Батьківщині. 

Творчість великого народного поета внесла в нашу літературу 
незнане багатство тем і жанрів, прилучила її до кращих досягнень світової 
літератури. 

Шляхом Шевченка пішли найвидатніші передові українські 
письменники наступного часу – Марко Вовчок, Панас Мирний, Іван 
Франко, Павло Грабовський, Леся Українка та ін. 

Кожний, хто глибоко вивчає творчість великого сина України, 
неминуче переконується, що має вона світове значення. Шевченко – це та 
історична постать, про яку повинен знати кожен. Він не просто поет. Це 
людина якій була не байдужа доля України, українського народу. І для 
цього він пожертвував власним життям. Він повністю присвятив себе 
своєму народові.  
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DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY: PRESCHOOL AGE 
 
Child psychology is a broad area, covering how people change as they 

grow up from birth through to adolescence and trying to explain how these 
important changes occur – are 3-year-olds, 7-year-olds and teenagers different 
just because of their experiences of the world, or because of biological changes 
within the individual? 

Because child psychology is so vast and tries to answer so many 
questions, researchers and practitioners often separate development into specific 
areas. Broadly, these tend to map onto children’s physical, cognitive and 
social/emotional development. Child psychologists attempt to make sense of 
every aspect of child development, including how children learn, think, interact 
and respond emotionally to those around them, make friends, understand 
emotions and their own developing personalities, temperaments and skills  
[2, p. 126]. 

Children typically reach developmental milestones. These milestones 
reflect abilities, such as walking and talking, that are achieved by most children 
at similar ages. Among other things, we are interested in trying to explain how 
children reach these milestones and how individual, social and cultural factors 
may influence how we develop. 

Children of the same age have individual differences: some are calm, 
sluggish, they are different in concentration, others are too mobile, restless, can 
not concentrate their attention on the activity for a long time [2, p. 210]. 
However, all children have something in common – they all go through certain 
stages of development that are characterized by certain psychological characteristics. 

If you follow the development of children, you can notice certain changes 
observed in each of them at one or another age. 

In the first year of life, children acquire different movements and actions– 
crawling, walking, grasping, simple actions with an object, etc. In a certain 
sequence, the preconditions of speech develop – from walking to babbling, and 
then to the independent utterance of individual words. 

Over the next two years (2–3 years), children actively learn their native 
language, their independence grows in satisfaction of individual needs, 
forexample, organic (eating, sending out natural needs, etc.), there is an 
awareness of oneself as a subject, as an individual.  

Preschoolers (4–7 years) are able to coordinate their actions with the 


