
У вінок Шевченкової слави 

(бібліографічний огляд літератури) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарас Григорович  Шевченко  - справжній геній, 

ім’я якого стало символом України. Він став для 

українців знаковою постаттю, взірцем мужності, 

патріотизму, великого таланту, сили духу. Читаючи 

твори  поета, починаєш   розуміти , як треба любити 

Батьківщину і свій народ. 

 

 



Із творчістю поета знайомить нас наступне зібрання 

його творів: 

 

 
 

Шевченко, Т. Г. Твори в п'яти томах [Текст]. Т. 1. : 

Поетичні твори (1837-1847) / Тарас Шевченко; [вступ. стаття та 

примітки В. С. Бородіна]. - К. : Дніпро, 1978. - 373 с.  

 

 



 

Зайцев, П. І. Життя Тараса Шевченка [Текст] = 

ThelifeofTarasSevcenko : [монографія] / Павло Зайцев ; Наукове 

товариство імені Шевченка, Бібліотека українознавства. Ч. 4. - 

К. : Обереги, 2004. - 477, [1] с. : іл. - (Бібліотека українського 

раритету). - Бібліогр.: с. 470-475. 

 

Відома монографія видатного Шевченкознавця Павла Зайцева 

своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок 

драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у 

своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була 

неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної 

орієнтації. 

Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, 

нетрадиційний образ Шевченка і водночас повертає із забуття 

добре ім’я її автора. 



 

 

Дзюба, І. М.Тарас Шевченко [Текст] / Іван Дзюба. - К. : 

Альтернативи, 2005. - 701, [2] c. : фотоіл. - (Особистість і доба). - 

Бібліогр. в примітках.  

 

Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь 

про життєвий шлях  Тараса Шевченка  з текстологічним аналізом  

його поетичних  і прозових творів та коротким оглядом малярської  

спадщини. Автор прагнув охопити весь обшир літературної та 

громадянської  діяльності великого сина України в широкому 

історичному контексті, розкрити центральне місце  Шевченка в 

усьому національному житті. 



 

 

Шевченко, Т. Г.Усі твори в одному томі [Текст] Шевченко, 

Т. Г.Усі твори в одному томі [Текст] / Т. Г. Шевченко. 

Шевченко, Т. Г.Усі твори в одному томі [Текст] / Т. Г. 

Шевченко. - К. : Перун : Ірпінь, 2007. - 822, [2] с. : фотоіл. - 

(Поет. поличка "Перуна"). - Бібліогр.: с. 818.  

 

 

Вперше в історії української літератури в одному томі 

вміщено всю літературну спадщину великого українського поета 

Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві незабутню 

любов українського народу та обезсмертили його ім'я. 



 

 

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

Білоус, Е. А. Левицька, Ю. А. Чабаненко]. - Черкаси : 

[Видавець Ю. А. Чабаненко], 2008. - 152 с. : фотоіл.  

 

У збірнику вміщені поезії і картини Т. Г. Шевченка. Це спроба 

побачити героїв творів очима Кобзаря.  

Черкащину недаремно називають Шевченковим краєм. 

Путівник запрошує читача побувати у місцях, пов'язаних з іменем 

поета та його творчістю. 



 

 

Чанін, С. В. Великий рід великої людини [Текст] : 

науково-популярний нарис про Т. Г. Шевченка та його родовід 

/ С. В. Чанін. - К. : Елібре, 2008. - 158, [2] с. : фотодок. - Бібліогр.: 

с. 140. 

 

У цій книзі по крихітках відтворюється живий і неповторний 

образ Тараса Шевченка, його чуйна і зворушлива душа, погляди й 

світогляд. Кожна деталь, кожна характеристика мають безперечний 

інтерес. Зібрана багата літературно-образотворча спадщина 

Кобзаря, відновлені маршрути пересування, відоме коло осіб, з 

якими він зустрічався, у фондах музеїв зберігаються безцінні 

експонати, пов’язані з іменем поета. 



Використовуються документальні та мемуарні джерела. Автор 

спробував відстежити поворотні моменти в долі українського 

класика, прагнув виявити, наскільки це було можливо, маловивчені 

лінії двоюрідних родичів поета і тим самим поповнити вже наявні 

дані генеологічних досліджень.  

У другій частині книги представлено історичне дослідження 

про рідного брата Т . Г. Шевченка – Омеляна, переведеному в 

херсонський маєток  В. В. Енгельгардта близько 1820 р. Показані 

долі людей, які належать до роду Омеляна Івановича Шевченка. 

 

 

Шевченко, Т. Г. Кобзар [Текст] : збірка поетичних творів 

великого українського поета (1814-1861) містить вірші, поеми, 

балади / Тарас Шевченко ; ілюстрації Івана Марчука. - К. : 

Дніпро, 1994. - 686, [2] c. : іл.140 - Бібліогр.: с. 605-682. 



Поезія Шевченка відома у світі, вона перекладена багатьма 

мовами. Вірш «Заповіт» відтворено 147-ма мовами, а «Кобзар» є 

дорогою серцю книгою для всіх українців. 

        Збірка  поетичних творів великого українського поета (1814 - 

1861) містить вірші, поеми, балади. 

 

 

 

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]. - К. 



: Веселка, 2006. - 429, [3] c. : іл. - (Б-ка Шевченківського 

комітету). 

 

Хочеться звернути увагу  на видання з сяйливою назвою 

«Пророк». Це вишуканий, щедро ілюстрований роботами Василя 

Касіяна, літопис життя і геніальності Т. Шевченка. 

У книзі в науково - популярній формі  висвітлюються відомі і 

маловідомі сторінки життєвого і творчого шляху Тараса 

Григоровича Шевченка. Автор робить спробу сучасного відчитання 

біографії  та невіддільної  від неї творчості митця  на 

широкодоступному рівні. Він не дотримується установленого 

монографічного викладу і не йде шляхом «белитризації», а обирає 

шлях  структурованого єднання обох  моделей.  

 

Шановні користувачі! 

 

Бібліографічний огляд представлений Вашій увазі – 

далеко не повний перегляд книг, що містяться в нашій 

бібліотеці. Змістовніше Ви можете ознайомитись з 

бібліотечною «Шевченкіаною» та поповнити свої 

знання, завітавши до Наукової  бібліотеки. 


