
РЕЗОЛЮЦІЯ 

круглого столу «Тарас Шевченко – національний апостол,  

велетень в царстві духа» 

10 березня 2023 року 

 

Круглий стіл «Тарас Шевченко – національний апостол, велетень в 

царстві духа» проведено 10 березня 2023 року за ініціативи ректора 

Українського державного  університету імені Михайла Драгоманова,  дійсного 

члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України, члена-

кореспондента Національної академії наук України, доктора філософських 

наук, професора, академіка ГО «НАН ВО України» Віктора Андрущенка 

силами Українського державного  університету імені Михайла Драгоманова, 

громадської організації «Національна академія наук вищої освіти України» та 

громадської організації «Міжнародна академія освіти і науки». 

 Мета заходу – осягнення феномену Тараса Шевченка, його значення та 

вплив на розвиток державотворчих процесів в Україні; багатогранність, сила 

натхненного слова Пророка, неповторність художнього світу митця, а також 

обмін думками щодо ролі Великого Кобзаря у сучасному суспільно-

політичному житті країни. 

 Важливість проведення круглого столу за такою тематикою обумовлена 

необхідністю урахування політичних та практичних викликів, які постали 

перед українською нацією та науковою спільнотою зокрема у період воєнної 

агресії рф, а саме – загрози існування українській державності та етноциду 

українського народу.  

 За результатами обговорень представлених доповідей і з огляду на 

актуальність та важливість напрацювань щодо висвітлення історичної постаті 

поета, митця, науковця, громадського та політичного діяча Тараса Шевченка, 

учасники круглого столу пропонують: 

1) організувати та провести на базі громадської організації «Національна 

академія наук вищої освіти України» Міжнародну науково-практичну 

конференцію, присвячену 210-й річниці від дня народження Кобзаря; 

Термін виконання – березень 2024 року. 

2) підготувати і розмістити на офіційному веб-сайті Академії у вільному 

доступі матеріали круглого столу та опублікувати їх у «Науково-

інформаційному віснику» Академії з наданням кожній статті індексу DOI з 

метою ширшого інформування освітян України і зарубіжжя про велетня 

українського духу; 

Термін виконання – липень 2023 року. 



3) продовжити вивчення спадщини Тараса Шевченка і популяризувати його 

творчий доробок (понад 240 творів) серед учнівської та студентської молоді з 

використанням матеріалів круглого столу у навчально-освітній діяльності 

закладів середньої та вищої освіти України; 

Термін виконання – протягом року. 

4) підтримати ініціативи організаторів круглого столу щодо проведення 

подібних заходів із залученням українських та зарубіжних фахівців, 

представників органів влади, місцевого самоврядування, бізнесу, громадських 

і політичних організацій, закладів середньої та вищої освіти задля 

інформування широкої громадськості з питань діяльності ГО «НАН ВО 

України» та ГО «МАОН»; 

Термін виконання – протягом року. 

5) надати організаційну та інформаційну підтримку Міжнародному проєкту 

«Походження української мови і мова Києворуської держави»; 

Термін виконання – протягом року. 

6)  надіслати листи з цією резолюцією до Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства культури та інформаційної політики України із проханням 

підтримки проведення аналогічних  науково-освітніх  заходів у майбутньому 

за участю представників міністерств і відомств, університетів та інституцій  

України, представників української діаспори країн ЄС, Канади та США, які 

опікуються питаннями освітньої діяльності. 

Термін виконання – до 01 квітня 2023 року. 

 

 

 


