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Тарас Григорович Шевченко був не  

лише геніальним поетом і письменником,  

але й не менш геніальним художником.  

Художня спадщина величезна – збереглося 

 835 творів: картин, портретів, офортів, 

створених протягом різних періодів  

життя великого Кобзаря. Ще понад  

270 творів вважаються втраченими.  

Саме ця кількість свідчить про  

його глибоку закоханість у малярство.  

Про свою пристрасть до малювання  

Кобзар писав: 
 

     Давно те діялось. Ще в школі, 

Таки в учителя – дяка, 

Гарненько вкраду п'ятака – 

Бо я було трохи не голе. 

Таке убоге – та й куплю 

Паперу аркуш. І зроблю 

Маленьку книжечку. Хрестами 

І візерунками з квітками 

Кругом листочки обведу. 

Та й списую Сковороду… 
 

Для Шевченка малювання  

стало потребою, вираженням  

його творчого духу. 
 

 

 



3 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 
 

 

    Друзі! 

 

     Пропонуємо до вашої уваги арт-каталог 

    «Тарас Шевченко: мистецький вимір», 

       присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. 

Цей каталог складається з двох умовних розділів  

та вебліографії. 

         У першому розділі ви маєте можливість ознайомитися  

з акварелями, офортами, автопортретами  

та портретами художника. 

Другий розділ включає в себе пам’ятники  

Т. Шевченку у столицях різних країн світу.  

Також представлено перелік музеїв письменника 

в Україні та за кордоном й декілька художніх фільмів  

    про життя та творчість Т. Шевченка. 
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Це твори, виконані в одній з технік живопису - акварель*. До акварелі 

Шевченко звертався упродовж майже усього життя і залишив у цій 

техніці найбільшу частину своєї живописної спадщини. Це роботи 

пейзажного та портретного жанрів, історичні сюжети, а також 

архітектурні замальовки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

*Техніка живопису, що використовує спеціальні акварельні фарби, які при розчиненні у воді 

утворюють прозору суспензію тонкого пігменту, що дозволяє створювати ефект легкості і 

тонких колірних переходів. 

«Олександр Македонський 

виявляє довіру своєму лікареві 

Філіппу»  

1836 р. [С.-Петербург]. Папір, 

акварель, туш, перо. Національний 

музей Тараса Шевченка. Малюнок 

виконано на одну з тем, які 

давалися в Академії мистецтв  

до конкурсів. 

«Сон бабусі і внучки» 

1839 -1840 рр. [Не пізніше жовтня,  

С.-Петербург]. Копія з однойменної 

акварелі К.П. Брюллова (вчителя  

Т. Шевченка в Академії мистецтв).  
Копія відзначається досить точним 

відтворенням оригіналу. В літературі 

помилково датується 1840 -1843 рр. 

 

 

«Смерть Сократа»  
1837 р. [С.-Петербург]. Папір, 

акварель, туш, пензель, перо. 

Національний музей Тараса 

Шевченка. На малюнку зобра- 

жено засудженого на смерть 

давньогрецького  філософа  

Сократа. Шевченко згадував  

його у повістях «Капитанша» 

і «Художник». 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/1839
http://uk.wikipedia.org/wiki/1840
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%96_%D1%96_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%96_%D1%96_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/1840
http://uk.wikipedia.org/wiki/1843
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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«Богданова церква в Суботові» 

[IV-X.1845 р.]. Папір, акварель. 

Датується часом перебування   

Шевченка на Полтавщині та 

Київщині. В літературі зустріча- 

ється під назвою «Дом Хмельниц- 

кого в Субботове». 

«Хутір на Україні» 
[IV.1845- IV.1846 рр.]. Папір,  

олівець, акварель. Національний  

музей Тараса Шевченка. Створена  

під час перебування Шевченка на 

Полтавщині. 

«Узлісся» 
Папір, олівець, акварель. 

[IV.1845 – ІІІ.1847 рр.]. Національний 

музей Тараса Шевченка. Датується 

часом перебування Шевченка в Україні. 

В літературі згадується під назвою 

«Гай». 

 

«Кам’яний хрест Св. Бориса»  

Папір, акварель [Переяслав, VІІІ- ІХ. 

1845 р.]. Національний музей Тараса 

Шевченка. Створена під час перебу-

вання у Переяславі. На малюнку 

відтворено вибитий на хресті напис. 

 В літературі  зустрічається під 

назвою «Хрест кам’яний на Альті». 
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«Почаївська лавра з півдня»  
[Почаїв, Х.1846 р.]. Папір, 

акварель. Національний музей 

Тараса Шевченка. Малюнок 

виконано під час подорожі 

на Волинь та Поділля (за 

дорученням Археографічної 

комісії). 
 

«Костьол у Києві» 

[Київ, IV-IX.1846 р.]. Папір, акварель.  
Національний музей Тараса  

Шевченка. Робота виконана після 

повернення Шевченка з Седнева  

(Чернігівщина) як співробітника 

«Комиссии для  разбора древних актов» 
(Археографічна комісія). 

 

«Пожежа в степу»  
[Не раніше 12.V.1848 р. ]. Папір, 

акварель. Власність С.А. Тарану- 

шенка (Київ). Створена під час 

переїзду Аральської експедиції  із 

Орська до Раїма, де Шевченко став 

очевидцем дивовижного вражаю- 

чого видовища – велетенського 

полум’я від підпаленої казахами 

сухої трави. 

«Укріплення Іргиз-Кала»  
Папір, акварель [28-30.V.1848 –  

15.І.1850 рр.]. Державний музей  

Т. Г. Шевченка. Крайні дати 

виконання малюнка встановлено  

часом перебування експедиції в 

укріпленні Іргиз-Кала. Про це 

укріплення Т. Шевченко розпо- 

відав у повісті «Близнецы». 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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       Це зображення конкретних осіб, що їх виконав Тарас Шевченко у    

       різній техніці живопису та графіки. Представлено ряд акварельних   

       портретів. 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Портрет П.В. Енгельгардта  
(поміщик, кріпаком в якого був Шевченко) 

1833 р., [С.-Петербург]. Брістольський  

папір, акварель. Національний музей 

Тараса Шевченка. Твір, виконаний у 

жанрі поширеного на той час 

акварельного портрета-мініатюри, 

відзначається тонкою психологічною 

характеристикою моделі.  

Портрет дівчини із собакою 
(донька лейб-медика Федорова)  

1838 р. [С.-Петербург]. Брістольський 

папір, акварель. Національний музей 

Тараса Шевченка. Робота відзначена 

вдалим композиційним вирішенням, 

технічною досконалістю та 

прозорістю барв. 

 

Портрет Є.П. Гребінки 
(український письменник-байкар) 

1837 р., [С.-Петербург]. Брістольський 

папір, акварель. Національний музей 

Тараса Шевченка.  До 1914 року 

портрет публікувався під назвою 

«Портрет невідомого». Це перший 

портрет Шевченка, в якому людину 

зображено в сидячій позі. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1914
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Портрет В.А. Жуковського 
(російський поет, брав активну участь  

у викупі Шевченка з кріпацтва) 

Копія з твору К.П. Брюллова. 1838- 

ІV.1841 рр. [С.-Петербург]. Брістольський 

папір, акварель. Національний  музей  

Тараса Шевченка. Копія могла бути  

виконана Шевченком після викупу з 

кріпацтва, коли він систематично  

працював  у майстерні Брюллова. 
 

Портрет невідомої  

в блакитному вбранні 
Папір, акварель. [V.1845-V.1846 рр.].  

Оригінал акварелі Т. Шевченка  

не знайдено. Опис та репродукцію 

представлено з альбому «Малюнки   

Т. Шевченка». Портрет намальований під час 

перебування Шевченка в Україні 1845-1847 рp. 

Портрет невідомої за фортепіано 
1842 р., [С.-Петербург]. Папір, акварель. 

Оригінал не знайдено. Фотокопія зберіга- 

ється в Національному музеї Тараса 

Шевченка. Існує припущення, що це   

Поліна Гарсіа-Віардо – провідна  

співачка Паризької опери, яка  

неодноразово гастролювала в Росії. 

 

Портрет О.Є. Коцебу  
(російський художник-баталіст. Одночасно 

з Шевченком навчався в Петербурзькій 

Академії мистецтв). 1843 р., [Не пізніше 

травня, С.-Петербург]. Папір, акварель. 

Національний музей Тараса Шевченка. 

Цей портрет є зразком складного за 

композицією портрета періоду навчання 

в Академії мистецтв. 
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Це своєрідна автобіографія, написана рукою великого художника в 

різні періоди життя. Досі невідома точна кількість автопортретів  

Т. Шевченка. 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший автопортрет    
[І – ІІ.1840 р., С.-Петербург]. 

Полотно, олія (овал). 

Національний музей Тараса 

Шевченка. Це одна з перших  

спроб Шевченка малювати 

олійними фарбами. 

Автопортрет 
[Орськ, 23.VI – XII.1847 р.]. Папір,  

олівець. На околиші кашкета 

позначення: 3. Р. - третя рота 

 5-го лінійного батальйону, у 

складі якої Т. Г. Шевченко служив 

рядовим в Орській фортеці. 

 

 Автопортрет 
[Яготин, 23 – 26.XI.1843р.]. Папір,  

туш, перо. Другий автопортрет, що 

зображує художника за роботою. 

Подарований Варварі Рєпніній разом 

з рукописом поеми «Тризна». 

Автопортрет  
[Оренбург]. [Не пізніше  

29.ХІІ.1849 р.]. Папір, сепія. 

Датується часом перебування 

Шевченка в Оренбурзі після 

повернення з Аральської експедиції.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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 Автопортрет  
[Нижній Новгород, не пізніше 

28.XI.1857 р.]. Тонований папір, 

італійський та білий олівець. 

Дарчий напис зроблено на згадку 

про день приїзду Щепкіна до 

Шевченка у Нижній Новгород.  

 
 

Автопортрет у світлому  

костюмі  
[Пб.] 1860 р. Папір, офорт.  

Виконаний у Петербурзі (за фотогра- 

фією 1859 р.). У  творі відбився також 

пригнічений стан Шевченка, у якому він 

повернувся в Петербург після арешту в 

Україні влітку 1859 р. 

 Автопортрет у шапці 

 і кожусі 
[Не пізніше 4.ХІІ.1860 р.]. Папір, 

офорт. Створений за фотографією  

А. Деньєра, зробленої 1859 р. Є 

найбільш схожим з усіх прижит- 

тєвих зображень  Шевченка і здобув 

найбільшу популярність. 
  

 

Останній автопортрет  

[Пб.]. [І.ІІ.1861р.]. Полотно, олія.  
Виконаний у Петербурзі. Відтворює 

образ безнадійно  хворого художника. 

Густий морок, з якого виступає 

освітлене тим же контрастним 

бічним світлом обличчя Шевченка, 

посилює трагізм твору. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%94%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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     Техніку офорту* використав Т. Шевченко для виготовлення     

      задуманого ним видання «Живописна Україна». Це художнє    

      періодичне видання про історичне минуле, народний побут,         

      звичаї і фольклор, природу й історичні пам'ятники України.  

      Над цією серією Шевченко працював протягом всього 1844 р.         

      Він сам працював над виготовленням гравюр, в процесі роботи     

      освоюючи складну техніку. Творець прагнув видавати по     

      12 естампів* щороку, але через матеріальну скруту цей    

      грандіозний задум реалізувати не вдалося. Замість того було      

      видано лише один альбом, куди ввійшло 6 естампів.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

«У Києві»  

[ІІІ-V.1844 р.]. Папір, офорт. 

Під зображенням посередині назва:  

у Кыеви. Цей офорт в листах  

Шевченко називав «Печерська 

Київська криниця». Сучасне 

місце знаходження цієї дошки 

не встановлено. 
 

«Судня рада»  
[III-V.1844 р.]. Папір, офорт. 

Національний музей Тараса Шевченка. 

Пояснювальний текст українською і 

французькою мовами. Цей офорт 

найбільш популярний з усієї серії. Він 

багато разів репродукувався, часто 

повторювався в інтерпретаціях 

самодіяльних художників. 
 

«Видубицький монастир у Києві» 

Папір, офорт. [1844 р.].  
Поруч назву повторено французь- 

кою мовою. Офортна дошка нале- 

жала К. Свідзінському, а після  

1855 р. знаходилась в бібліотеці 

Красінських у Варшаві. Сучасне 

місцезнаходження цієї дошки не 

встановлено. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1844
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF
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*Офорт (фр. eau-forte, буквально - міцна вода; азотна кислота)  - різновид гравюри на металі, котрий 

дозволяє отримувати відтиски з друкарських форм, які попередньо оброблені кислотами. 

*  (фр. estampe, досл. «відбиток») — твір друкованої графіки (гравюра, офорт), який являє 

собою відбиток на папері, рідко — на шовку та інших матеріалах 

«Дари в Чигирині»  

[3.VI– 7.V.1944 р.]. Папір, офорт, 

С.-Петербург. Посередині 

назва: Дары въ Чигрыни 1649 

року. Зліва від назви – поясню- 

вальний текст до офорта. 
Справа від назви цей же текст 
повторено французькою мовою. 
Сучасне місцезнаходження 
офортної дошки не встановлено. 

«Старости» Папір, офорт,  

1844 р. Посередині  назва: 

ΣТАРΩΣТЫ. Зліва від неї – 

пояснювальний текст до 

офорта. Справа від назви цей 

же текст повторено фран- 

цузькою мовою. 

 

«Казка»  
Папір, офорт [С.-Петербург]. 

Не пізніше VIII.1844 р. 

Національний музей Тараса 

Шевченка. Посередині  

назва: Казка. Нижче неї – 

пояснювальний текст до 

офорта. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA
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     Одним із символів України і всіх українців світу є Тарас Шевченко.    

     Тому неодмінно там, де оселились українці, з'являлися пам'ятники   

     цьому видатному поету і художнику. У світі налічується 1384    

     пам’ятники Тарасу Шевченку: 1256 в Україні та 128 за кордоном.  
 

 

     

 

           
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аргентина. Буенос-Айрес   
Пам’ятник було відкрито в 1971 р.  

на замовлення української громади 

Аргентини на знак подяки за наданий 

притулок  українським мігрантам. 
Автор – Леонід Моложанин. 

 Азербайджан. Баку  
 Пам'ятник Т. Шевченку  в 

 Баку відкрито 30 червня 2008 р.   

 за участі голів держав України та    

 Азербайджану. Автор пам'ятника -    

 член  Національної спілки художників   

 України Ігор Гречаник. 

 

Болгарія. Софія 
22 травня 2009 р. у Софії 

відкрито пам'ятник Шевченкові. 

Кошти на пам’ятник зібрали 

представники української 

громади Болгарії. Скульптор - 

Ігор Гречаник. 

Білорусія. Мінськ 
Пам'ятник Т. Шевченкові в Мінську  
(перший за часом встановлений у цій країні) 
розташований у Степановському саду, 

поруч з новобудовою Посольства України в 

Білорусії.  Автори  пам'ятника - український 

скульптор Віктор Липовка та білоруський  

архітектор Віктор Крамаренко.  

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/1971
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_(%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2008
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2009
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_(%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA)
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Бразилія. Куритиба 
Пам'ятник Т. Г. Шевченку 

в Куритибі - бронзова фігура поета 

у повний зріст. Встановлений  29 

жовтня 1967 р. Автор - скульптор   

Шарл Андре. Також встановлено 

пам'ятники в містах Пруденто-

полісі та Порту-Алегрі. 

 
 

Греція. Афіни 
Вперше в столиці Греції - Афінах 

відкриття пам'ятника Тарасові 

Шевченку відбулося в рамках Днів 

України в Греції й було приурочене 

до 192-ї річниці від дня народження 

Великого Кобзаря . На той момент 

пам'ятник став 45-им монументом 

Тарасові Шевченку, відкритим за 

кордоном. 

 

Грузія. Тбілісі 
Пам'ятник було відкрито 2 березня  

2007 р. У відкритті брав участь екс-

президент України В. Ющенко 

(перебував з офіційним візитом 

у Грузії). Глави держав заклали у 

фундамент пам'ятника капсулу з 

землею з с. Моринці, Черкаської 

області, де народився Т. Шевченко. 

 

 Данія. Копенгаген    
У вересені 2010 р. в столиці  

Данського Королівства (парк Естре 

Анлега) відбулось урочисте відкриття 

бюста національного поета України, що 

став першим і допоки єдиним пам'ятни- 

ком Шевченкові у Скандинавії. Автор 

монумента — український скульптор 

Сергій Богуславський, який мешкає в 

Копенгагені. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1967
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_(%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8,_2006)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_(%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8,_2006)
http://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2007
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96_(%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/2010
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 Італія. Рим 
Оригінальний пам'ятник, де 

Т. Г. Шевченка зображено в ролі 

римського патриція, урочисто 

відкрито 1973 р. перед греко-

католицьким собором Святої 

Софії; автор - італійський 

скульптор У. Мацеї. 
 

Казахстан. Алма-Ата 
Пам'ятник поету Т. Шевченку, що 

перебував на території  Казахстану 

на засланні (1847 -1857 рр.), було 

встановлено в 2000 році на честь 

дев'ятої річниці незалежності 

України. Автором монументу є 

український скульптор Віталій 

Рожик з Житомирщини. 

Канада. Оттава 
Пам'ятник Т. Шевченкові 

відкритий 26 червня 2011 р. – 

робота канадського скульптора 

українського походження Лео 

Мола. 

Китай. Пекін  
8 серпня 2008 р. в Пекіні у 

парку Чаоян відкрито пам'ятник 

Шевченку, єдиний не лише в 

Китаї, але й в усьому азіатсько-

тихоокеанському регіоні. 

Скульптор - Юань Сікунь. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1973
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/1847
http://uk.wikipedia.org/wiki/1857
http://uk.wikipedia.org/wiki/2000
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2008
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Куба. Гавана 

У квітні 1999 р. в столиці  

Куби у місті Гавана відбулось 

урочисте відкриття пам'ятника 

Т. Г. Шевченку. 

Литва. Вільнюс 
У вересні 2011 р. в столиці Литви  

у місті Вільнюс відбулося урочисте 

відкриття пам'ятника Т. Г. Шевченку,  

в рамках святкових заходів до 20-ліття 

Незалежності України і 20-ліття 

встановлення дипломатичних відносин 

між Україною і Литвою. 

Республіка Македонія. Скоп’є 

У травні 2009 р. у центральному  

парку столиці Македонії місті 

Скоп'є, урочисто (за участю 

представників македонської влади  

та інтелігенції, членів української 

громади, українських миротворців) 

встановлено бронзове погруддя 

Кобзаря. Автор - відомий македон- 

ський скульптор, академік Томе 

Серафімовський. 

 

Польща. Варшава 

Пам'ятник Т. Шевченку у 

Варшаві відкритий 13 березня  

2002 р. у сквері його ж імені. 

Інвестор - Об'єднання українців у 

Польщі на чолі з Мирославом 

Кертичаком. Автор скульптури  -  

український скульптор Анатолій 

Кущ, автор п'єдесталу - польський 

архітектор Балтазар Брукальський. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/2011
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/2009
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2002
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Росія. Москва 
Пам'ятник Т. Шевченку у Москві  

був урочисто відкритий 10 червня 

1964 р. з ініціативи  М. Хрущова.  

Це роботи українських скульпторів  

М. Грицюка, Ю. Синькевича,  

А. Фуженка та архітекторів  

А. Сницарєва і Ю. Чеканюка.  

Румунія. Бухарест 
Пам'ятник Т. Шевченку був відкритий 1952 р. 

 в одному з центральних парків столиці.  Це 

перший пам'ятник Кобзареві у європейській 

країні. Однак у 1993 р. це погруддя разом з 

іншими монументами були по-варварськи 

знищені. У 1998 р. в Бухаресті, в парку 

Херестреу було відкрито новий пам'ятник 

Шевченкові. Робота відомого скульптора  

Г. Єршова. 

США. Вашингтон 
Пам'ятник Т. Шевченку у 

Вашингтоні створив скульптор із 

українським корінням Леонід 

Молодожанин. Відкриття 

відбулося 27 червня 1964 р. в 

присутності понад ста тисяч людей. 

Відтоді 27 червня вважається 

українським днем в США.  

  

Туркменістан. Ашхабад 
Перший пам'ятник Т. Шевченку в Ашхабаді 

було встановлено у 1926 р. Під час руйнів -

ного землетрусу 1948 р. пам'ятник був 

знищений. 24 березня 1972 року під 

час Декади культури і мистецтв України 

в Туркменістані відбулося відкриття  

нового пам'ятника Тарасові Шевченку. 

Аавтор – скульптор Михайло Лисенко. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1964
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/1952
http://uk.wikipedia.org/wiki/1993
http://uk.wikipedia.org/wiki/1998
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D1%83_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D1%83_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1964
http://uk.wikipedia.org/wiki/1926
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%88%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81_(1948)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1948
http://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1972
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Угорщина. Будапешт 
Відкрито пам'ятник 11 липня 2007 р.  

Автор пам'ятника - Іван Микитюк, 

член Національної спілки художників    

України, професор Львівської академії 

мистецтв, Заслужений діяч 

мистецтв України (проживає у 

Львові).  

 

Узбекистан. Ташкент  
Пам'ятник Тарасу Шевченку 

в Ташкенті було відкрито в грудні 

2002 р. Пам'ятник споруджено 

на вулиці, що носить ім'я Тараса 

Шевченка, - на тлі панно, розміщеного 

на стіні одного з корпусів  школи 

№ 110, яка теж названа ім'ям  

Т. Г. Шевченка. Автор пам'ятника - 

відомий ташкентський скульптор, 

лауреат Державної премії 

Узбекистану Леонід Рябцев. 

Франція. Париж 
Пам’ятник відкрито радянським 

посольством у 1978 р. на бульварі 

Сен-Жермен у скверику, який отримав 

ім'я Т. Шевченка. Автор пам'ятника-

погруддя — київський скульптор     

М. Лисенко. У Києві існує копія  

цього монумента - у подвір'ї  

Національної академії образот- 

ворчого мистецтва і архітектури. 

Чехія. Прага 
25 березня 2009 р. у Празі на  

площі Кінських екс-президент 

України Віктор Ющенко під хорове 

виконання пісні «Реве та стогне 

Дніпр широкий» відкрив пам'ятник 

Тарасові Шевченку. 
  
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2007
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/2002
http://uk.wikipedia.org/wiki/1978
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2009
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фільм «Тарас Шевченко» -  історико-біографічний 

фільм режисера Ігоря Савченка про життя великого 

українського поета і художника Т. Г. Шевченка.  

Кінокомпанія: «Київська кіностудія імені О. Довженка». 

Тривалість: 118 хв. 

Рік: 1951. 

http://kinofilms.tv/film/taras-shevchenko/323/  

      
Фільм «Тарас Шевченко. Заповіт» - навчально- 

художньо-просвітницький кіносеріал, що розповідає про 

життя і творчість Великого Кобзаря. Вперше на екрані - 

детальна біографія життя і творчості Т. Шевченка,  

без фальсифікацій, у повному висвітленні. 

Кінокомпанія: «Київська кіностудія імені О. Довженка». 

Тривалість: 12 серій по 42 хв. 

Рік: 1992-1997. 

http://www.youtube.com/watch?v=KDKVOyn9IMg 

 
      
Фільм «Поет і княжна» - це драма Кохання з великої 

літери. Кохання, яке могло відбутися, мало відбутися, але 

не відбулося. Фільм створено за матеріалами  учбового 

кіносеріалу ''Тарас Шевченко. Заповіт''. 

Кінокомпанія: «Класик-Відео». 

Тривалість: 88 хв. 

 Рік:  1999. 

http://1576.ua/video/155  

    

Фільм «Сон» - український широкоформатний 

біографічний художній кінофільм, присвячений  

Т. Шевченку. Знятий режисером В. Денисенком. У фільмі 

відтворено один з періодів життя Т. Г. Шевченка - від 

дитячих років до заслання. 

Кінокомпанія: «Київська кіностудія імені О. Довженка». 

Рік: 1964.  

http://www.youtube.com/watch?v=7LGjcpIMSH0 

   
 

http://kinofilms.tv/film/taras-shevchenko/323/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
http://www.youtube.com/watch?v=KDKVOyn9IMg
http://1576.ua/video/155
http://www.youtube.com/watch?v=7LGjcpIMSH0
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     Україна 
 

 
     

                                                  Баришівський музей  

                                                          Т. Г. Шевченка 
                       Баришівка, Київська область, 

                  вул. Жовтнева, 5 
              

         http://baryshivka.org.ua/u-lystopadi-1846-ho.html 
 

  
 

                                               
                                             Кімната-музей Т. Шевченка у Львові 

                             м. Львів, вул. Коперника, 17 

                

 
 

http://kimnata-museum-shevchenka.virtual.ua/                                  
                                                                                          

                                                 Літературно-меморіальний 

                                                        будинок-музей Т. Шевченка  
                                                     Філія Національного музею  

                                                                     Т. Шевченка у Києві 
                  Провулок Тараса Шевченка, 8а 

 

 

       http://museumshevchenko.org.ua/page.php?id=14  
 

                                                           
                                                                  Музей «Заповіту»  

                                                      Тараса Григоровича Шевченка 
                                        Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,  

                                      вул. Шевченка, 8 

 

 
   http://www.niez-pereyaslav.com.ua/ua/m-6  

  

       
   

http://baryshivka.org.ua/u-lystopadi-1846-ho.html
http://kimnata-museum-shevchenka.virtual.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://museumshevchenko.org.ua/page.php?id=14
http://www.niez-pereyaslav.com.ua/ua/m-6
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                             Музей однієї книги – «Кобзаря» 

                        Т.Г. Шевченка 

                                      м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 37 
  

  
http://ckoblmuz.ck.ua/?option=com_content&view=article&id=7  

 
                   

                                    Музей «Тарасова світлиця» 

                                                   на території Шевченківського  

                                                          національного заповідника  
                                                   м. Канів, Тарасова гора 

                      

         http://shevchenko-museum.com.ua/default/static/view/49      
 

        
 

 
                            Національний музей  

                            Тараса Шевченка  
                                                м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 12 

 
         http://museumshevchenko.org.ua/page.php?id=13  
 

                                                              
                                                         

                                                              Хата на Пріорці. 
                                                      Відділення Музею Тараса Шевченка 
                м. Київ, вул. Вишгородська, 5 

 
       

          http://www.kobzar.info/today/articles/2003/05/19/685  
 

                                                          Шевченківський  

                                                   національний заповідник  
                                                                      м. Канів, Черкаська обл.      

   

 
   

    http://shevchenko-museum.com.ua      
  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8)
http://ckoblmuz.ck.ua/?option=com_content&view=article&id=7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://shevchenko-museum.com.ua/default/static/view/49
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
http://museumshevchenko.org.ua/page.php?id=13
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://www.kobzar.info/today/articles/2003/05/19/685
http://shevchenko-museum.com.ua/
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Казахстан  
 

Казахська державна художня галерея імені Тараса  Шевченка   

Казахська державна художня галерея імені Тараса  Шевченка   

в місті Алма-Ата заснована в 1935 році. Головними її завданнями    

були збір найкращих творів казахських художників і творів   

мистецтв, пов'язаних з Казахстаном. 

http://www.gmirk.kz/?lang=2&page_id=136  

      

Канада 
  

Музей Шевченка в Торонто    

Музей було засновано 1952 року в Північному Оквілі за    

ініціативи ТОУК (Товариство об'єднаних українських канадців).     

У 1988 році музей згорів. У вересні 1995 року, через 8 років після    

пожежі, музей було  заново відкрито в місті Торонто. У музеї   

зібрано чимало артефактів, пов'язаних з життям Тараса   

Шевченка.  

http://www.infoukes.com/shevchenkomuseum/ 
 
 

Росія 
 

Меморіальний музей-гауптвахта Тараса Шевченка 

(м. Оренбург) 

Музей відкритий 9 березня 1989 року в цокольному поверсі   

будинку по вулиці Совєтській, 24, на тих площах, де розташову-  

валась головна гауптвахта Окремого Оренбурзького корпусу,  

арештантом якого Шевченко був у квітні-травні 1850 року. Музей  

присвячений "оренбурзькій зимі" 1849-1850 років. Увагу відвіду- 

вачів привертає маленька арештантська з справжніми цегляними   

стінами та початковою підлогою з гребенського каменю. В примі-   

щенні перед арештантською - фігури караульного офіцера та   

солдата.  

http://orenlib.ru/index.php?dn=kray&to=art&id=25 
 

 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1935
http://www.gmirk.kz/?lang=2&page_id=136
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9E%D0%A3%D0%9A
http://www.infoukes.com/shevchenkomuseum/
http://museum3dtours.com/php/point.php?idm=33&l=ua
http://orenlib.ru/index.php?dn=kray&to=art&id=25
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Музей Тараса Шевченка  
(м. Орськ) 
 

Музей відкритий 10 березня 1986 р. в старій частині міста Орськ,   

його історичній зоні, на місці колишньої Орської фортеці. Вулиця,   

де він знаходиться, з 1908 р. носить ім'я великого українського  

поета. Будинок, в якому розмістився музей, колись належав  

відомому сімейству орських мешканців. Основу експозиції склав  

дар Київського Державного музею Т.Г. Шевченка: картини,  

документи, різні інші експонати. 

http://taras-shevchenko.in.ua  
 

Музей-квартира Тараса Шевченка  
(м. Санкт-Петербург) 
 

Музей було засновано 9 березня 1964 року - в колишній майстерні   

       поета й художника в приміщенні Академії мистецтв. У цій   

        майстерні Тарас Шевченко жив наприкінці свого життя, саме тут   

        він помер. В експозиції представлено атрибути діяльності   

        Шевченка як живописця та гравера в копіях та оригіналах. Музей   

        складається з двох приміщень: верхнього і нижнього.  

        http://www.museum.ru/M1780  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taras-shevchenko.in.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1964
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
http://www.museum.ru/M1780
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Картины Тараса Шевченка. Блог по искусству. [Електронний ресурс] . 

– Режим  доступу:   

http://michel.hiblogger.net/1110655.html - Мова: російська.  
 

Малярство Кобзаря. [Електронний ресурс] . – Режим  доступу:      

http://www.youtube.com/watch?v=UGMXm2UYIT8  - Мова: українська.  
 

Малярські твори. Національний музей Тараса Шевченка.  
[Електронний ресурс] . – Режим  доступу:   

http://www.museumshevchenko.org.ua/page.php?id=41- Мова: українська.                
 

Тарас Шевченко. [Електронний ресурс] . – Режим  доступу:    

 http://taras-shevchenko.in.ua/shevchenko_hudognik.html - Мова: 

українська. 
 

Тарас Шевченко. Повне зібрання творів в десяти томах. [Електронний 
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http://www.youtube.com/watch?v=F8T0btgAGtc - Мова: російська.  
 

Тарас Шевченко... Художник з душею поета. [Електронний ресурс].        

– Режим  доступу:   

http://www.youtube.com/watch?v=gWNdaDmvYjg - Мова: українська.  
 

Тарас Шевченко - художник слова та пензля. [Електронний 

ресурс] . – Режим  доступу: 
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http://michel.hiblogger.net/1110655.html
http://www.youtube.com/watch?v=UGMXm2UYIT8
http://www.museumshevchenko.org.ua/page.php?id=41
http://taras-shevchenko.in.ua/shevchenko_hudognik.html
http://litopys.org.ua/shevchenko/shevh.htm
http://www.youtube.com/watch?v=F8T0btgAGtc
http://www.youtube.com/watch?v=gWNdaDmvYjg
http://yaremche.org/news/956
http://lizej13.com/vuchovna/biblioteka/T%20H%20.htm
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http://www.shevchcycl.kiev.ua/malyarsk-tvori - Мова: українська. 

              
Шевченко Тарас Григорович.  [Електронний ресурс] . – Режим  

доступу:   

 http://uk.wikipedia.org/wiki  - Мова: українська.               
 

 Шевченко як художник. [Електронний ресурс] . – Режим  доступу:   

 http://waking-up.org/mystectvo/shevchenko-yak-   

 hudozhnik/?lang=uk - Мова: українська. 
 

      
 

      
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

http://www.shevchcycl.kiev.ua/malyarsk-tvori
http://uk.wikipedia.org/wiki
http://waking-up.org/mystectvo/shevchenko-yak-%20%20%20hudozhnik/?lang=uk
http://waking-up.org/mystectvo/shevchenko-yak-%20%20%20hudozhnik/?lang=uk
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