
Вічне слово Кобзаря 
Світова наука 

стверджує, що 

національне і вселюдське 

найтіснішим чином 

пов`язані між собою, що 

вселюдські цінності 

створюються завдяки 

конкретному ґрунту і розвитку на ньому національних 

цінностей і святинь. 

Історія переконливо свідчить, що розвиток культури, мистецтва, освіти, духовності 

та державності може бути успішним лише на національних засадах. Прикладом 

гармонійного поєднання вселюдського та національного є одвічний Геній українського народу 

– Тарас Григорович Шевченко. 

13 березня в Київському університеті 

імені Бориса Грінченка відділом виховних 

технологій Педагогічного інституту і 

краєзнавчим гуртком, керівником якого є 

Юрій Леонідович Мельничук, було проведено 

творчий вечір пам`яті Тараса Григоровича 

Шевченка «Безсмертне слово Кобзаря», який 

відкрив директор Інституту Юрченко Віктор Іванович. 

 

На зустрічі були присутні: Руденко Юрій Дмитрович – доктор педагогічних наук, 

професор НПУ імені М.П. Драгоманова, Хруль Василь Саветьєвич – ветеран ВВВ, 

кандидат біологічних наук, Хлапецький Віктор Ілліч – заступник головного редактора 

журналу «Проблеми інноваційного розвитку», генерал – майор козацтва, Панасюк Валентин 

Федорович – генеральний осавул, полковник Білогородської козацької сотні, Мельничук Юрій 

Леонідович – провідний спеціаліст відділу патріотичного виховання Українського державного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, генерал-отаман Українського козацтва 

та Опанащук Віталій Степанович – генеральний писар Українського козацтва.  

Відкривали захід студенти Педагогічного інституту: Доманчук Олександр, Берізко 

Марія, Олександра Савчук, Чикур Віталіна та Швець Ірина читанням поезії Тараса 



Григоровича та авторських віршів, присвячених Великому українцю. Підхопив творчий 

запал Хруль Василь Саветьєвич, котрий в своєму виступі показав Шевченка як пророка, 

генія над геніями, а його Кобзар – як Біблію нашого народу.  

Проблему розвитку національно свідомої молоді висвітлив у своєму виступі Віктор 

Ілліч Хлапецький,  зазначивши, що для того щоб виростити справжнього патріота, потрібно 

його годувати материнською мовою та рідною історією. Про козацьке коріння поета 

розповів Руденко Юрій Дмитрович. 

Кульмінацію вечора стала 

посвята студентів та керівника 

відділу виховних технологій 

Педагогічного інституту Ольги 

Володимирівни Лободи в українські 

козаки та берегині. Натхненні духом 

патріотизму, учасники посвяти 

створили живий ланцюг єдності і урочисто промовляли клятву на вірність служити 

українському народу в ім`я становлення та процвітання нашої держави України. 

Наостанок дирекція інституту нагородила почесними грамотами переможців 

літературного конкурсу, присвяченого пам`яті Тараса Григоровича Шевченка «Вічне слово 

Кобзаря». 

Наша дума, наша пісня 

Не вмре, не загине... 

От де, люди, наша слава, 

Слава України! 

 


