


Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого (9 березня за 
новим стилем) 1814 р. у с. Моринцях Звенигородського повіту 
Київської губернії (нині Звенигородський район Черкаської 
області). 



Не поет – бо це ж до болю мало,  
Не трибун – бо це лиш рупор мас,  
І вже менш за все – «Кобзар Тарас»  
Він, ким зайняло і запалало.  

Є. Маланюк    

 Сьогодні думи Шевченка є 
невіддільні від дум нашого народу. І 
тому народ так часто, так охоче 
звертається до свого поета. Гуманізм 
Шевченка, його ставлення до людини, 
його постійна турбота за 
пригноблених – як це зараз нам 
співзвучно!». 

 Павло Тичина 



Плющ, Л.  Екзод Тараса Шевченка навколо 
"москалевої криниці" [Текст] = Leonid 
Pliushch.Taras Shevchenko's exodus. Apropos 
"The soldier's well". Twelve Essays : 
дванадцять статтів / Леонід Плющ ; 
[вступна стаття Юрія Шевельова]. – 
Едмонтон : Канадський ін-т українських 
студій, Альбертський ун-т, 1986. – 
330, [1] c. 



     Талановита 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 й 
водночас повертає із забуття 
добре ім’я її автора. 



«Коли б мені прийшлося одним словом 
схарактеризувати поезію Шевченка, то я 
сказав би: се поезія бажання життя. 
Свобідного життя, всесторонній, нічим 
не опутаний розвій одиниці і цілої 
суспільності, цілого народу, – се ідеал 
Шевченка, котрому він був вірним ціле 
життя». 

І.Франко 



Чалий, М. К.  Життя і твори Тараса 
Шевченка [Текст] : (звід матеріалів 
до його біографії) / Михайло Чалий ; 
переклад з рос., післямова та 
коментарі Валерії Смілянської. – К. 
: Веселка, 2011. – 261, [3] с. 

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]. – К. : 
Веселка, 1994. – 138, [6] с. 



Дзюба, І. М.  Тарас Шевченко [Текст] 
/ Іван Дзюба. – К. : Альтернативи, 
2005. – 701, [2] c. 

Пропонована книга є спробою 
поєднати докладну розповідь про 
життєвий шлях Тараса Шевченка 
з текстологічним аналізом його 
поетичних і прозових творів та 
коротким оглядом малярної 
спадщини . 



Хинкулов, Л. Ф.  Тарас Шевченко [Текст] 
/ Леонид Хинкулов. – Изд. 2-е, 
переработанное. – М. : Молодая гвардия, 

1960. – 398, [2] с. 



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. 



Танана, Р. В.  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. 



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]. – К. : Радянський 
письменник, 1989. – 389, [3] с. 

 У п'ятому випуску Шевченківського 

збірника широко представлені 
матеріали про святкування 174-х 
роковин від дня народження Т. Г. 
Шевченка, про тріумфальний хід 
Всесоюзного Шевченківського свята 
«В сім'ї вольній, новій». У збірнику 
продовжується публікація статей, 
нарисів, наукових досліджень, 
художніх творів відомих 
письменників, публіцистів, учених, 
діячів науки і культури про 
життєвий і творчий шлях Т. Г. 

Шевченка. 



Тарахан-Береза, З. П.  Святиня 
[Текст] : науково-історичний 
літопис Тарасової Гори : [історія 
Шевченкової могили] / Зінаїда 
Тарахан-Береза. – К. : Родовід, 
1998. – 543, [1] c. 



Брижицька, С. А.  "Я не одинокий ...": 
національне самоствердження Тараса 
Шевченка та його вплив на становлення 
національної ідентичності українців 
(друга чверть ХІХ ст. - середина 20-х 
років ХХ ст.) [Текст] = " I am not just by 
mysele... ": the national sele-affirmation of 
Taras Shevchenko and his influence on 
the formation of the national identity of 
the Ukrainians (the second guarter of the 
XIX century - the middle of the 20-s of the 
XX century) : монографія / Світлана 
Брижицька ; Київський національний 
ун-т імені Тараса Шевченка, Центр 
українознавства. – Черкаси : Брама-
Україна, 2006. – 191, [1] c 



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.]. – К. : 
Вид-во при Київському держ. ун-ті, 
1989. – 292, [4] c. 



Мельниченко, В. М.  Шевченкіана Черкащини 
[Текст] : вшанування пам'яті Т. Г. 
Шевченка на Черкащині / Василь 
Мельниченко. – Черкаси : Брама-Україна, 
2013. – 206, [2] с. 



Шевченко, Т. Г.  Великий льох. Текст і 
контекст [Текст] : [поема "Великий льох", 
а також історичні і фольклорні 
відомості про суботівські святині; 
літературознавчі, методичні й 
театральні інтерпретації поеми] / 
Тарас Шевченко ; [авт. проекту Василь 
Пахаренко ; упоряд. Василь Пахаренко, 
Юлія Гончар]. – Черкаси : Ольга Вовчок, 
2013. – 230, [1] c. 



Шевченко, Т. Г.  Усі твори в одному томі [Текст] 
/ [упоряд., провідний ред. Г. В. Латник]. – К.; 
Ірпінь : Перун, 2006. – 822, [3] с. 



Шевченко, Т. Г.  Три літа [Текст] : 
вибране: Поезії. Драми. Повісті. 
Листування / Т. Г. Шевченко. – К. : 
Посредник, 1994. – 413, [3] с.  



Шевченко, Т. Г.  Марія. Текст і 
контекст [Текст] / Тарас Шевченко ; 
[авт. проекту Василь Пахаренко ; 
упоряд. Василь Пахаренко, Юлія 
Гончар]. – Черкаси : Ольга Вовчок, 
2013. – 230, [2] c. 



Шевченко, Т. Г.  Кобзар [Текст] / Тарас 
Шевченко ; [вступ. стаття Олеся 
Гончара]. – К. : Дніпро, 1985. – 639, [1] с. 

Шевченко, Т. Г.  Гайдамаки. Текст і 
контекст [Текст] / Тарас Шевченко. – 
Черкаси : Брама-Україна, 2011. – 
366, [2] с. 



Шевченко, Т. Г.  Твори [Текст] / 
Тарас Шевченко ; [вступна стаття 
Юрія Івакіна]. – К. : Дніпро, 1971. – 
619, [5] с. 



Тарас Шевченко відомий у світі як поет, але не менш 
багатою і цікавою є його творчість як художника . Він є 
одним з перших українських мистецтвознавців , погляди 
якого зберігають свою силу і в наш час . Образотворча 
спадщина  Шевченка дуже велика : нині відомо понад 1000 
портретів, пейзажів, історичних, міфологічних та 
жанрових композицій . Він зробив великий внесок у 
розвиток побутового жанру і став його основоположником 
в українському мистецтві .  







Тарас Шевченко: Живопис. Графіка. 
[Образотворчий матеріал] : альбом / [авт. 
вступ. ст. та упоряд. Д. В. Степовик]. – К. : 
Мистецтво, 1986. – 175 с. 



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. 




