
ТАРАС 

ШЕВЧЕНКО –  

 

український поет, письменник, 

художник, громадський 

 та політичний діяч,  

фольклорист, етнограф –  

200 років з дня народження 

Biblioteca Ştiinţifică 

a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 



             Організація Об'єднаних Націй з 
питань освіти, науки і культури 
ЮНЕСКО внесла 200-річчя від Дня 
народження Тараса Шевченка до 
Календаря пам'ятних дат. 

«…Орю свiй перелiг, убогу 

ниву, та сiю слово: добрi жнива 

колись то будуть…» 

                                      Т. Шевченко 



ТВОРИ 
Не поет -  бо це до болю мало, 

Не трибун – бо це лиш рупор мас, 

І вже менш за все – «Кобзар Тарас», 

Він, ким зайнялось і запалало… 
                                         Є. Маланюк 
 



 
 

Думы  мои, думы мои,  

Лыхо мени зъ вамы! 

На що сталы на папери 

Сумнымы рядамы?.. 

Чомъ васъ витер не розвiявъ 

Въ степу, якъ пылыну? 

Чомъ васъ лыхо не прыспало, 

Якъ свою дытыну?.. 

                                Т. Шевченко 



Ну що б, здвавлося слова… 

Слова та голос – більш нічого. 

А серце б’єтся-ожива, 

Як їх почує!.. Знать, од бога 

І голос той, і ті слова 

Ідуть меж люди!.. 
                                   Т. Шевченко 



«Кобзар» Тараса Шевченка 

«Кобзар» Тараса Шевченка – одна з 

найславетніших книжок у світі. Не 

тільки й не просто улюблених – 

заповітних. Книжка драматичної, але 

й великої долі; книга мільйонів, книга 

народу, його духовна наставниця. 

З’явившись у квітні 1840 року у 

вигляді збірки з восьми віршів та 

поем (поступово книга 

поповнювалася новими творами, і з 

часом її назва поширилась на всю 

поетичну спадщину Тараса 

Шевченка), «Кобзар» одразу став 

епохальною подією в українській, 

слов’янській, світовій літературі. 

 Василь Бородін 



…Ся маленька книжечка відразу відкрила немов новий 

світ поезії, вибухла, мов джерело чистої холодної 

води, заясніла невідомою досі в українськім 

письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією 

вислову. 

І. Франко 



Тарас Шевченко в перекладах 

Творчість Тараса Шевченка – надчасовий, вічно живий 

скарб світової культури. Вона прокладає мости 

братерського єднання між народами і стала 
невід'ємною частиною багатьох національних культур.  



Твори Шевченка було перекладено близько 150 

мовами народів світу: російською, румунською, 

англійською, білоруською, бенгалі, італійською, 

французькою, іспанською, фінською, португальською, 

шведською, датською, норвезькою, ісландською, 

німецькою, голландською, естонською, грузинською, 

абхазькою, санскрит, гінді та інші.  





  «Він – поет цілком народний… Він 

вийшов з народу, жив з народом, і не 

тільки думкою, а й обставинами 

життя був з ним міцно і кровно  

зв’язаний» 

                                             М. О. Добролюбов 



Тарас Шевченко в вiдгуках критикiв 



















Тарас Шевченко в перiодичних виданнях 





    Вірний і геніальний син українського народу - 

безсмертний, він належить усім народам, незалежно від 

того, якою мовою вони говорять і в якій частині земної 

кулі вони живуть, бо він оспівував і боровся за такі високі, 

благородні, справді людські ідеали, які безсмертні і які 

виражають кращі думи, мрії й прагнення всіх народів. 

                    Гафур  Гулям 



ЭЛЕКТРОННI ДОКУМЕНТИ 







Автопортрет, 

олія, 1840 

 

Портрет Маевської  

          олія, 1843 

 

Портрет дівчини з собакою, 

акварель, 1838 

ШЕВЧЕНКІАНА ЖИВОПИСНА 



Селянська родина, 

олія, 1843 

Циганка-ворожка, папір,  

акварель,  1841   

Смерть Богдана  Хмельницького 

туш, перо, пензель, 1836-1837 

На околиці 

 акварель, 1845 



ШЕВЧЕНКІАНА МУЗИЧНА 

А в пiснi – кохання i розпач, 

Вiдгомiн буремних подiй, 

Надiя i вiра в прийдешнє 

 

К. Попович 







 

ШЕВЧЕНКІАНА СКУЛЬПТУРНА 

 

Погруддя Т. Г. Шевченка  

в м. Бельцi 



Днiпропетровськ 

Львiв Київ 



Будапешт 
Енкарнасьйон , 

Парагвай 

 

Чернiгiв 



Вашингтон, США 

Актау, Казахстан 



Національна премія України імені Тараса Шевченка 

     Національна премія України імені Тараса Шевченка 

(Шевченківська премія) — державна нагорода України, найвища в 

Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та 

мистецтва.  

       Національна премія встановлена для нагородження за 

найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і 

журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського 

народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують 

історичну пам'ять народу, його національну свідомість і 

самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію 

українського суспільства. 



В ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСАХ 





ЕЛЕКТРОННI РЕСУРСИ 

• http://taras.co.ua 

• http://kobzary.org 

• http://www.t-shevchenko.name 

• http://kobzar.info 

• http://oursong.narod.ru/kobzar/kobzar.html 

• http://poetry.uazone.net/kobzar 

• http://taraskobzar.blogspot.com 

• http://biographera.net/biography.php?id=92 

• http://lgz.ru/article/-9-6452-05-03-2014/moy-shevchenko 

• http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/shevchenko2.txt 

• http://beyond.ua/taras-shevchenko 

• http://www.people.su/124394 

• http://www.youtube.com/watch?v=ed9ItEnopnA 

• http://www.youtube.com/watch?v=_QY2ZSTPX_w 

• http://www.univ.kiev.ua/ru/geninf/Shevchenko 

• http://ukrhatka.narod.ru/shevchenkot.html 
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