


В історії кожного народу, серед її великих творців, є поети, імена яких 

оповиті невмирущою любов’ю і славою. Таким поетом українського 

народу є Тарас Григорович Шевченко, чия безсмертна спадщина – 

одна з найбільших вершин людського генія.  

Життя і твори Тараса Шевченка [Текст] : (звід 

матеріалів до його біографії) / Михайло Чалий 

; переклад з рос., післямова та коментарі 

Валерії Смілянської. - Київ : Веселка, 2011. - 

261, [3] с.  

Феномен Шевченка відбиває нашу 

національну природу, наше 

світосприйняття, наше минуле і нашу 

надію на майбутнє. Він символізує душу 

українського народу, втілює його 

гідність, дух і пам’ять… 

 
Є. Сверстюк  



9 березня 2020 року виповнюється 206 років від дня 

народження Тараса Григоровича Шевченка – відомого поета, 

художника, мислителя, палкого патріота України  



 

 

Тарас Шевченко [Текст] / Іван 

Дзюба. - К. : Альтернативи, 2005. - 

701, [2] c. 

Запропонована книга є 

спробою поєднати докладну 

розповідь про життєвий шлях 

Тараса Шевченка з 

текстологічним аналізом його 

поетичних і прозових творів та 

коротким оглядом малярської 

спадщини. 



Шевченко – велетень духу, 

митець могутньої творчої сили, 

непримиренний борець за 

справедливість, за національне і 

духовне відродження України. 

Тарасова світлиця [Текст] : [історія першого 

народного музею Кобзаря] / Р. В. Танана ; М-

во культури і туризму України, Черкаська 

обласна державна адміністрація, 

Шевченківський національний заповідник. - 

Черкаси : Вертикаль, 2011. - 159, [1] с.  



Шевченко залишив нам свої 

неоціненні духовні надбання 

— твори і світлу добру 

пам’ять про себе. Він 

пробуджував любов до своєї 

Батьківщини, кликав сильних 

на подвиги, вселяв у слабких 

надію і віру. Ми повинні 

завжди пам’ятати про генія 

українського народу. 

 
 Життя Тараса Шевченка /1814-1861/ 

[Текст] = The life of Taras Sevcenko : 

[монографія] / Павло Зайцев. - 2-ге вид. - 

К. : Обереги, 2004. - 477, [1] с.  



Все життя він боровся за 

справедливість, за свободу, 

розуміння якої виходило за 

межі вузького визволення 

людей від кріпацтва, від 

поневолення та національного 

визволення України з-під гніту 

Росії. 

Тарас Шевченко: життя і творчість у 

документах, фотографіях, ілюстраціях 

[Текст] : [альбом] / авт.-упоряд. В. Х. 

Косян, Г. П. Паламарчук, О. І. Поляничко, 

К. В. Чумак. - Київ : Радянська школа, 

1991. - 334, [2] с. 



 

 

Бас, В. В. 

    Шевченків край [Текст] = Shevchenko land : 

фотопутівник ; [книга запрошує читача 

відвідати місця, пов'язані з життям і творчістю 

поета, поклонитись його праху на Тарасовій 

горі в Каневі] / Віталій Бас. - Київ : Мистецтво, 

1989. - 263, [1] с.  

Благословен той день і час, 

Коли прослалась килимами 

Земля, яку сходив Тарас 

Малими босими ногами, 

Земля, яку скропив Тарас 

Дрібними росами-сльозами. 

                     Максим Рильський 



Т. Г. Шевченко в творах і картинах [Текст] : 

[збірник поезії і картин Т. Г. Шевченка] / 

[редкол.: Г. П. Білоус, Е. А. Левицька, Ю. А. 

Чабаненко]. - Черкаси : [Видавець Ю. А. 

Чабаненко], 2008. - 152 с.  

Життя поета – подвиг, перед яким треба схилятись. Шляхом 

самоосвіти Тарас Григорович став одним з найосвіченіших людей 

свого часу, людиною енциклопедичних знань.  

“Учітесь, читайте, 

І чужому научайтесь, 

Й свого не цурайтесь” 

                   Т. Шевченко 



 В кожному вірші безсмертного „Кобзаря” Тарас Григорович 

розкриває душу українців, їх життя, прагнення. 

 

 Чуб, Д. В. 

    Живий Шевченко [Текст] : біографічні 

та літературознавчі оповіді : для 

середнього та старшого шк. віку / Дмитро 

Чуб ; худ. оформл. Юхима Кудя ; 

[післямова М. Слабошпицького]. - Київ : 

Веселка, 1994. - 138, [6] с.  

Народе мій, для всіх завжди відкритий, 

Не вір, що воля з’явиться сама, 

Не дай себе підступно обдурити — 

Мовляв, дороги іншої нема… 

                                         Т. Шевченко 



Касіян, В. І. 

    Пророк [Текст] : [літературно-

мистецька книга про Т. Г. Шевченка] / [іл. 

В. І. Касіяна ; літ.-мистецьке есе Я. П. 

Гояна ; редакція, підготов. ілюстрацій О. 

Б. Гоян]. - Київ : Веселка, 2006. - 429, [3] c. 

Велич Шевченка полягає в тому, що він зумів повернути нам свою 

національну гідність і необхідність боротися за відновлення 

незалежної Української держави. Його безмежна любов до 

українців і України проявлялася в тому, що він навчав і 

переконував нас про можливість щасливого життя тільки в своїй 

незалежній державі. 

В своїй хаті — своя й правда, 

 і сила, і воля. 
                                 Т. Шевченко 



 Святиня [Текст] : науково-історичний 

літопис Тарасової Гори : [історія 

Шевченкової могили] / Зінаїда Тарахан-

Береза. - Київ : Родовід, 1998. - 543, [1] c.  

В історії України ще не було 

людини, що зробила б 

такий велетенський вплив 

на уми і серця своїх 

співвітчизників. Він не був 

політиком, та на його ідеях 

сформувались і зросли 

чимало громадських 

організацій і партій.  



В літопис шани і любові [Текст] : [збірник 

наукових праць] ; [малодосліджені факти життя 

і творчості укр. мислителя, поета і художника 

Тараса Шевченка] / [упоряд.: Л. Д. Зінчук, В. О. 

Судак ; редкол.: В. С. Бородін, П. П. Кононенко 

(гол.), О. Г. Костюк [та ін.]. - Київ : Вид-во при 

Київському держ. ун-ті, 1989. - 292, [4] c.  

Він не був дипломатом, проте широта його поглядів, вклад у 

світову літературу та мистецтво, а головне світоглядні ідеї 

загальнолюдських братерства та любові, що базувались на 

християнських цінностях, здобули для України та українців належне 

визнання та пошану серед світової спільноти. 

От де, люди, наша слава, 

Слава України! 

                        Т. Шевченко 



Шевченків світ [Текст] : 

науковий щорічник. 2008. Вип.1 / 

Черкаський науковий центр 

шевченкознавчих досліджень, Ін-

т л-ри імені Т. Г. Шевченка НАН 

України, Черкаська обл. держ. 

адміністрація. - Черкаси : Ю. А. 

Чабаненко, 2008. - 155, [2] с.  

Шевченків світ [Текст] : науковий 

щорічник. 2009. Вип.2 / 

Черкаський науковий центр 

шевченкознавчих досліджень, Ін-т 

л-ри імені Т. Г. Шевченка НАН 

України, Черкаська обл. держ. 

адміністрація. - Черкаси : Ю. А. 

Чабаненко, 2009. - 155, [2] с.  

Шевченків світ [Текст] : 

науковий щорічник. 2013. Вип. 6 / 

Черкаський науковий центр 

шевченкознавчих досліджень, Ін-

т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України [та ін.] ; [відп. ред. 

Володимир Поліщук]. - [Черкаси] 

: [Чабаненко Ю.], 2013. - 158 с.  



Шевченків світ [Текст] : науковий 

щорічник. 2011. Вип. 4 / відп. ред. В. Т. 

Поліщук ; Черкаський науковий центр 

шевченкознавчих досліджень, Ін-т літ-ри 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - 

Черкаси : [ Ю. А. Чабаненко ], 2011. - 

163, [1] с. 

Шевченків світ [Текст] : науковий 

щорічник. Вип. 3 / Черкаський 

науковий центр шевченкознавчих 

досліджень, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. 

Шевченка НАН України, Черкаська 

обл. рада. - Черкаси : [ Ю. А. 

Чабаненко ], 2010. - 161, [1] с.  



Поезія Тараса Шевченка: сучасна 

інтерпритація [Текст] : посібник для 

вчителя : рек. МОН України / Григорій 

Клочек. - Київ : Освіта, 1998. - 234, [5] c.  

Він не був полководцем, але 

його слово змобілізувало 

сотні полків, дивізій, цілі 

армії, підняло до збройної 

боротьби мільйони українців, 

здобуло не одну визначну 

перемогу на полі бою.  



Державний музей Т. Г. Шевченка [Текст] = 

Государственный музей Т. Г. Шевченко=Taras 

Shevchenko State museum : альбом / авт.-

упоряд. Л. І. Внучкова, Г. П. Паламарчук, О. І. 

Паляничко ; худож. оформлення та макет Я. 

М. Яковенка ; фото В. О. Моруженка ; ред. Ю. 

О. Іванченко, О. К. Школяренко. - Київ : 

Мистецтво, 1989. - 167, [1] с.  

Насправді, Україна – це 

особистості, які формують обличчя 

її історії. Всього 47 років прожив 

Тарас Григорович Шевченко. Серед 

них 24 перебував у кріпацтві, 10 — 

на засланнях, практично всі інші — 

під жандармським наглядом.  



Шевченкіана Черкащини [Текст] : 

вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка на 

Черкащині / Василь Мельниченко. - 

Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 206, [2] с. 

Він був сином мужика і став володарем 

у царстві духа. Він був кріпаком і став 

велетнем у царстві людської 

культури. Він був самоуком і вказав 

нові свіжі й вільні шляхи професорам 

та книжним ученим. 
                                                        І. Я. Франко                                                                        



 У книзі звернута увага на маловідомі 

аспекти життя й творчості Тараса 

Шевченка. Зокрема, на його 

подільсько-волинську 

подорож, соціально-філософські 

погляди, ставлення до 

Пересопницького Євангелія та деяких 

відомих культурних діячів. 

Розрахована на широке коло читачів. 

Кралюк, П. М. 

    Тарас Шевченко: незауважене 

[Текст] / П. М. Кралюк. - Київ : КНТ, 

2015. - 230, [1] с.  



В сім'ї вольній, новій [Текст] : 

Шевченківський збірник. Вип. 5 / [редкол.: 

О. Білаш, Л. Большаков, В. Бородін [та ін.] 

; ред.-упоряд. Н. Я. Дзюбенко ; О. І. Яцун]. - 

Київ : Радянський письменник, 1989. - 389, 

[3] с.  

Проте все, що зробив Великий 

Кобзар назавжди залишає його 

серед живих, утверджує як 

геніального нашого сучасника і 

далекоглядного пророка. 

І день іде, і ніч іде. 

І голову схиливши в руку, 

Дивуєшся чому не йде 

Апостол правди і науки! 

                             Т. Шевченко 



Шевченко залишив нам свої неоціненні духовні надбання 

— твори і світлу добру пам’ять про себе. Він пробуджував 

любов до своєї Батьківщини, кликав сильних на подвиги, 

вселяв у слабких надію і віру. Ми повинні завжди 

пам’ятати про генія українського народу. 

І мене в сім’ї великій, 

В сім’ї вольній, новій, 

Не забудьте пом’янути 

Незлим тихим словом. 

            Т. Шевченко “Заповіт” 



Дякуємо за перегляд! 


