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Історія мого життя становить частину 
історії моєї батьківщини. 

                               Тарас Шевченко 
 

Серед тих визначних діячів, чиї серця, помисли, талант 

спрямовані на служіння народові, чия душа сповнена 

високої любові до батьківщини, Шевченко по праву 

займає почесне місце, бо з таким вогнем у душі захищав 

свободу і незалежність вітчизни, честь і гідність народу. 

Безсмертне ім’я великого українського поета і художника 

Т. Г. Шевченка відоме скрізь як ім’я людини, що віддала 

своє життя боротьбі за свободу українського народу.  

У тісному єднанні з російськими революційними 

демократами Шевченко вів боротьбу проти царизму і 

кріпосництва, він був безстрашним, невтомним співцем 

волі, полум’яним патріотом своєї батьківщини, служив 

народові, віддав йому свою геніальну творчість, жар 

свого серця. 

Своєю творчістю Т. Г. Шевченко відкрив нову епоху в 

українській літературі, створив чудові зразки поезії, які 

могутньо зазвучали над світом як гнівне звинувачення 

царизмові, як пристрасний заклик до активної боротьби 

за кращу долю. Натхненні поетичні твори Тараса 

Шевченка – неоціненний скарб світової літератури – 

стали надбанням широких народних мас. 

За півтора століття після смерті поета накопичений 

величезний інформаційний матеріал про його життя і 

творчість. Видані цікаві спогади сучасників: художників, 

літераторів, громадських діячів, істориків, етнографів, 

акторів, представників духовенства, військових, 

політиків, рідних і близьких поета, і навіть звичайних 

селян. У цих спогадах по крихітках відтворюється живий 



і неповторний образ Тараса Григоровича, його чуйна і 

зворушлива душа, погляди й світогляд. 

         Про що свідчить видання , які надійшли в 

центральну районну  і дитячу бібліотеку на протязі 2014-

17 року . До вашої уваги –книга… 

 

63.3(4УКР)1-я6  Крижова Н.О.   Атлас 

«Шляхами Великого Кобзаря»/. Н.О. 

Крижова.- К.: Картографія, 2013.-88 

с.:іл.. 

 

     Атлас «Шляхами Великого Кобзаря», 

присвячений 200-річчю з дня народження 

Т. Г. Шевченка. Атлас є ілюстрованим 

науково-популярним картографічним 

виданням, що на 88 сторінках містить біографію Тараса 

Григоровича Шевченка – геніального поета і художника, 

творча спадщина якого увійшла до скарбниці найцінніших 

надбань світової культури. 

Атлас складається з 6 розділів, кожен з яких в хронологіч- 

ному порядку висвітлює певний період життя Кобзаря.       

Хронологія подій в атласі подається за старим стилем. 

Докладно, із залученням нових даних, висвітлено дитячі та 

юнацькі роки поета, перші роки його перебування в 

Петербурзі, подорожі Україною, перебування в Орській 

фортеці й Оренбурзі, участь в Аральській описовій 

експедиції, службу в Новопетровському укріпленні, третю 

подорож Україною, останні роки життя. Тексти розкривають 

людські й творчі контакти митця з прогресивними діячами 

культури, їхній вплив на творчість поета й художника. 

Подано відомості про багатьох осіб з оточення Т. Г. 

Шевченка; широко представлені репродукції його 

малярських творів. 



 

 

  84.4УКР6-КР    Холодний яр : Часопис 

Черкаської обл.. організації Національної 

Спілки письменників України  №2,2013 

(Присвячується 200-й річниці від дня 

народження Тараса Шевченка) 

/Ред.В.Коваленко.-Черкаси : Видав. 

Чабаненко Ю.2013.-320с. 

84(4УКР)1  Шевченко Т.Г. Кобзар : вірші 

та поеми в нових перекладах російською 

мовою / Т.Г.Шевченко;упоряд. І передм. 

В.Г.Крикуненка.-Чернівці : 

Букрек,2014.-584с.:іл.. 

У цьому виданні «Кобзаря» читачам 

вперше в ХХ! Столітті пропонують нові 

перекладацькі інтерпретації віршів та поем 

великого українського поета. Упоряднику 

за сприяння Бібліотеки української літератури в Москві 

вдалося зібрати та підготувати до видання нові переклади 

поезії Т.Г.Шевченка, які з’явилися на рубежі тисячоліть, 

ознаменувавши таким чином черговий етап пізнання 

безсмертного поетичного спадку Т.Г.Шевченка російською 

перекладацькою школою пострадянського 

періоду. 

83.3(4УКР)-8-кр  Листування Тараса 

Шевченка   : Репринтне  вид. /за ред.. 

С.Єфремова.-Черкаси :Брама-

Україна,2013.-1056с. 



      Пропонована книжка є першим від 1929р.перевиданням 

листування Т.Шев- ченка, яке було свого часу науково 

опрацьоване С.Єфремовим і його коле- гами, воно охоплює 

225 листів самого Шевченка та ще  понад 200 адресованих 

письменникові. Надзвичайно цінними для зацікавлених 

читачів будуть розлогі наукові коментарі й детальні 

покажчики (загальним обсягом майже 650 сторінок). Книга 

також містить ілюстрації та вкладки, що дає змогу 

докладніше ознайомитися з епістолярною спадщиною 

українського генія. 

          Для науковців- шевченкознавців, дослідників 

наукового доробку С.Єфремова, освітян, усіх , хто прагне 

глибше осягнути творчі надбання двох великих синів 

черкаської землі. 

 

83.3(4УКР)  Симоненко, Рем 

Георгійович. Тарас 

Шевченко та його доба 

[Текст] : докум.-хрестомат. 

висвітлення життя й 

діяльності видат. сина 

України та найближчих у 

часі спадкоємців і 

продовжувачів його справи 

І.Я. Франка, Лесі Українки, 

М.П. Драгоманова : у 3 т. / 

Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. - Х. : Фоліо, 2013. 

 

   У тритомнику «Тарас Шевченко та його доба» висвітлює- 

ться життя й діяльність видатного сина України, великого 

Кобзаря. В ньому зібрані ретельно перевірені документи, що 

збереглися, автентичні спогади сучасників — друзів і 

соратників Шевченка, які близько знали поета, а також 



наукові дослідження, що базуються на об'єктивному відборі 

фактів, ґрунтовному й неупередженому їх викладенні. 

І том розповідає про становлення й розвиток шевченкознав- 

ства, про дослідження творчої спадщини великого митця — 

поета, художника, революціонера, а також про його злиденні 

роки дитинства і юності, аж до визволення з кріпацтва і 

вступу до Петербурзької академії художеств. 

До 111 тому увій2шли матервали , що стосуються останього 

періоду життя і творчостіТ.Г.Шевченка – від повернення  із 

заслання і до самої його сметрі у 1861 році. Також у цьому 

томі висвітлюються історичні погляди поета на його вплив 

на розвиток української та стітової літератури і на творчість 

таких видатних митців, як леся Українка, Іван Франко, 

Михайло Драгоманов , що стали спадкоємцями традицій 

Кобзаря. 

 

     83.3(4УКР)1-8  

Шевченків світ 

:Науковий 

щорічник 

«2013рік» випуск 

шостий : До 200 –

річчя з дня 

народження 

Т.Г.Шевченка.-

Черкаси : Видав. 

Чабаненко Ю.,2013.-158с. 
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26.59(4УКР)-кр   Тарас Шевченко в 

Мошнах/ автор-укладач Прилуцька 

І.О..-Черкаси : Інтроліга ТОР, 2010.-12с. 

               Розповідь про музей 

Т.Г.Шевченка в Мошнах 

 

 

 

85.103(4УКР-4Чек)6я6-кр Нікіфорова, 

Надія. Джерело натхнення 

[Альбом]:присвячується 200-річчю з 

дня Т.Г.Шевченка/Н.Нікіфорова.-

[БМ]:  ТОВ Поліграфсервіс,2013.-

159с. 

                             Картини із циклу 

«Шевченкіана» були задумані авторкою 

ще на весні 2001 року під час подорожі 

Шевченківськими місцями. Вони зіткані з деталей , які 

захоплюють своєю влучністю і несподіваністю, як , 

наприклад ,старовинна вишивка, що раптово виринає 

з-під густих мазків фарби.Через авторський стиль, 

колаж, фактуру, рельєф, влучність деталей, 

переплетення образів художниці 

вдалося зрозуміти, відчути Тараса 

Шевченка у картинах.Кожна з них 

являє собою завершене мистецьке 

творіння, сповнене власної символіки 

і смислу. 

83.3(4УКР)-8 Шев.я6 Згадайте братія 

моя…»: Київ Тараса Шевченка/ Т. 



Чуйко [та ін. …]; перед. Слово Д. Стуса. – Київ: Либідь, 

2015. – 256 с.: іл., портр.  

 

Якіособистостіоточували Тараса Шевченкапід час 

йогоприїздів до Києва - міста, котревінщиро любив та 

оспівував як поет і художник? Близько 40 

нарисіврозкриваютьжиттєвий шлях тих, кому випало бути 

друзями, колегами, а то й недругами національногогенія. 

Численніілюстраціїдаютьуявлення про 

тодішнєобличчяКиєва. 

 

83.3(4УКР)  Шевченків світ: Науковий 

щорічник. Випуск 7, 8. - Черкаси: 

ВидавецьЮ.Чабаненко, 2014, 2015. - 

156 с.  

     Збірники присвячені життю і творчості 

Тараса Шевченка. Вони будуть цікаві для 

тих, хто глибоко вивчає його творчий шлях.  

 

 

84.4УКР1-я44  Шевченко Т. Повне 

зібрання творів у 12-ти томах. 

Т12 : Літописжиття і творчості 

Тараса Шевченка (за Петром 

Журом).Документи, покажчики —

К.:Наукова думка, 2014.—560с.—іл. 

 У заключному дванадцятому томі 

представлено літопис життя і творчості 

Шевченка  (за книгою відомого шевченківзнавця Петра 
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Жура «Труди і дні Кобзаря»), документальні образотворчі 

матеріали та фотографії. 

    До тому увійшли окремі вибрані документи , які 

відображають найголовніші віхи життя і творчості 

Шевченка. 
 

 

 

84.4УКР1-44Шевченко Т. 

Повнезібраннятворів у 12-ти томах. 

Т10 : Мистецькаспадщина.Живопис, 

графіка і скульптура 1851-7-1857р.—

К.:Наукова думка, 2014.—560с.—іл. 
 

 

Кр 84.4УКР1-5   Шевченко,Тарас. 

Тризна : в перекл.Н.Горішної / 

Т.Шевченко.-Черкаси 

:Вертикаль,2015.-59с. 

Поему «Тризна» Т.Г.Шевченко написав 

російською мовою 1843 року .Переклад 

«Тризни»НаталіїГорішної здійснений 

через 170 років . Він виконаний сучасною 

українською мовою з повним збереженням ритмомелодики 

твору. 
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83.3(4УКР)  Шевченківсвіт: 

Науковийщорічник. Випуск 7 - 

Черкаси: ВидавецьЮ.Чабаненко, 2014, 

2015. - 156 с.  

     Збірникиприсвяченіжиттю і творчості 

Тараса Шевченка. Вони будутьцікаві для 

тих, хтоглибоковивчаєйоготворчий шлях.  

821.161.2-3 Тур-Коновалов К. 

Художник : роман / Костянтин Тур-

Коновалов , Денис Замрій, Олена 

Лісовикова ; пер. З рос. І.Бондаря – 

Терещенка ; худож. Яна Крутій .—

Харків : Книжковий «Клуд Сімейного 

Дозвілля», 2013.—368с : іл. 

Тарас Шевченко назавжди міг лишитися кріпаком пана 

Енгельгардта, однак якось його малюнок побачив Карл 

Брюллов. І коли він дізнався, що талановитий юнак 

навчається в Петербурзі, не міг залишитися осторонь. 

ЩобзвільнитиШевченка, Брюллов звертався по 

допомогунавіть до царськоїродини. А Тарас все 

згадувавсяйво очей милоїОксани, яка чекалайого в 

рідномуселі... 

 

 

 Книги , які були використані   в  огляді літератури : 

1.  Крижова Н.О.   Атлас «Шляхами Великого Кобзаря»/. 

Н.О. Крижова.- К.: Картографія, 2013.-88 с.:іл 
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Чабаненко Ю.2013.-320с. 
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Черкаси : Видав. Чабаненко Ю.,2013.-158с. 
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9.       Згадайте братія моя…»: Київ Тараса Шевченка/ Т. 

Чуйко [та ін. …]; перед. Слово Д. Стуса. – Київ: Либідь, 

2015. – 256 с.: іл., порт 

10.     Шевченків світ: Науковий щорічник. Випуск 7, 8. - 

Черкаси: ВидавецьЮ.Чабаненко, 2014, 2015. - 156  

11.     Шевченко Т. Повне зібрання творів у 12-ти томах. 

Т12 : Літопис життя і творчості Тараса Шевченка (за 



Петром Журом).Документи, покажчики —К.:Наукова 

думка, 2014.—560с.—іл. 

12.        Шевченко Т. Повне зібрання творів у 12-ти томах. 

Т10 : Мистецька  спадщина.Живопис, графіка і скульптура 

1851-7-1857р.—К.:Наукова думка, 2014.—560с.—іл. 

13.  Шевченко,Тарас. Тризна : в перекл.Н.Горішної / 

Т.Шевченко.-Черкаси :Вертикаль,2015.-59с. 

14.       Шевченків світ: Науковийщорічник. Випуск 7 - 

Черкаси: ВидавецьЮ.Чабаненко, 2014, 2015. - 156 с. 

15.       Тур-Коновалов К. Художник : роман / Костянтин 

Тур-Коновалов , Денис Замрій, Олена Лісовикова ; пер. З 

рос. І.Бондаря – Терещенка ; худож. Яна Крутій .—Харків : 

Книжковий «Клуд Сімейного Дозвілля», 2013.—368с : іл. 
 

 

 

 

 

 

Укладач пров. бібліограф   Дудар К.П 

Видавець: 

КЗ Катеринопільська районна      бібліотека 

20500 смт.Катеринопіль вул. Леніна,46 

E-mail:dut_katerbibl@ ukr.net 
 

 


