
Шевченківська енциклопедія: в 6 т.- Т. 1: А-В / НАН України, Ін-т л-ри ім.
Т.Г.Шевченка; редкол. : М.Г.Жулинський та ін. – К., 2012. – 744с.+ кольор.
вклейка.
Шевченківська енциклопедія: в 6 т.- Т. 2: Г-З / НАН України, Ін-т л-ри ім.
Т.Г.Шевченка; редкол. : М.Г.Жулинський та ін. – К., 2012. – 760 с..+ кольор.
вклейка.

Довгоочікувана Шевченківська енциклопедія – проект Інституту літератури ім.
Т.Г. Шевченка НАН України, приурочений до 200-річчя від дня народження
славетного українця Тараса Григоровича Шевченка.

Метою цієї праці є прагнення всебічно представити геніальну постать Т.Г.
Шевченка – поета й художника, висвітлити його видатну роль у громадсько-
культурному житті України, значення його духовної спадщини у світовому
контексті. Авторам і упорядникам вдалося підсумувати півторастолітній період
розвитку шевченкознавства, показати сучасний його стан, що дозволяє охопити
спадщину Великого Кобзаря та шевченкіану.

Шевченківська енциклопедія – масштабний дослідницький і довідковий проект,
який представляє широкий спектр наукових статей. Так, у першому томі
представлено 1142 статті, у другому – 1081 стаття.

   Див. в електрон. каталоз   і 



До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка

Корнющенко І. П. Осяйний вінок Кобзареві з синівської любові та творів
уродженців Сумщини / І. П. Корнющенко. – Суми : ВВП Мрія-1, 2013. – 148 с. :
ілюстр.
   Див. в електрон. каталоз   і 

Огієнко І. Перше видання революційних віршів Тараса Шевченка / І. Огієнко ; за 
заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Вид-во ПрАТ «Укр. прес-група», 2013. – 80 с. -( Серія
«Підривна література»).
   Див. в електрон. каталоз   і 

Тарас Шевченко та кобзарство : Друга міжнар. наук.-практ. конф. ( у рамках
Четвертого міжнар. конгресу світового українства), 22-24 серпня 2013 р. – Л. :
Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 264 с.
   Див. в електрон. каталоз   і 

Тарас Шевченко. Щоденник. Листи / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Вид-во ПрАТ
«Укр. прес-група», 2013. – 80 с. -( Серія «Підривна література»).
   Див. в електрон. каталоз   і 



Симоненко Р. Г. Тарас Шевченко та його доба: док.-хрестом. висвітлення
життя й діяльності видатного 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. –
495 с. : ілюстр.
У тритомнику «Тарас Шевченко та його доба» висвітлюється 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 викладені.
І том розповідає про становлення й розвиток шевченкознавства, про дослідження
творчої спадщини великого митця – поета, художника, революціонера, а також
про його злиденні роки дитинства і юності, аж до визволення з кріпацтва вступу
до Петербурзької академії художеств.
   Див.       в       електро   н.   к     атало   зі 



ІІ том присвячений найбурхливішому періоду в житті Т. Г. Шевченка: навчанню у
Петербурзькій академії мистецтв, знайомству і спілкуванню з видатними діячами
культури того часу: В. Жуковським, К. Брюлловим, Ф. Глінкою, Є.Гребінкою, Г.
Квіткою-Основ’яненком та іншими, участі у Кирило-Мефодіївському товаристві,
арешту й засланню.
   Див.       в       електро   н.   к     атало   зі 

До ІІІ тому увійшли матеріали, що стосуються останнього періоду життя й
творчості Т. Г. Шевченка – від повернення із заслання, і до його смерті у 1861
році. Також у цьому томі висвітлюються історичні погляди поета та його вплив на
розвиток української та світової літератури, на творчість таких видатних митців як
Леся Українка, Іван Франко, Михайло Драгоманов, що стали спадкоємцями
традицій Кобзаря.
   Див.       в       електро   н.   к     атало   зі 



Тарас Шевченко. Альбом 1845 року / упоряд. С. Гальченко, НАНУкраїни, ін-т
літ-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Дніпродзержинський : Вид. дім «Андрій», 2012. –
51 с. : ілюстр.
Альбом малюнків 1845 року – це частина того, що довелося побачити і
зафіксувати художнику Київської археографічної комісії Т. Г. Шевченку під час
його подорожей по містах і селах Київської і Полтавської губерній. Малюнки
аквареллю і сепією, зарисовки олівцем та фрагменти фольклорних записів – це
частина того, що побачив і пережив мистець впродовж кількох місяців своїх
мандрівок. Завдяки Шевченку маємо нині те, що збереглося лише на папері, і
майже не існує реально – невблаганний час і нерозважлива людська діяльність
знищити багато з того, що було б нині повноцінними сторінками історії України.
   Див.       в       електро   н.   к     атало   зі 

Т. Шевченко: невідомі сторінки життя / упоряд. Л. Цуріка. – К. : АВІАЗ, 2013.
– 72 с. : ілюстр.
До книги увійшли таки розділи:
- сторінками життя,
-творчий шлях,
- жінки в житті Т. Шевченка,
-невідомі факти.
Книга буде цікавою для широкого кола читачів.
   Див.       в       електро   н.   к  атало   зі 



Шевченко Тарас. Кобзар = Cobzarul / відп. за вип. Д. Максимець; пер. на
румун. І. Козмей       – Чернівці : Букрек, 2011. – 336 с. : ілюстр.
Запропонована збірка є двомовним українсько-румунським виданням творів
великого Кобзаря, що дає читачеві можливість порівняти, як у дзеркалі, переклад,
здійснений румунським поетом І. Козмеєм і оригінал.
Для широкого кола читачів.
   Див.       в       електро   н.   к     атало   зі 

Бойко М. П. Соціально-філософські ідеї Т. Г. Шевченка у сучасному
духовно-культурному вимірі / М. П. Бойко. – Дніпродзержинськ : 
ДДТУ, 2013. – 217 с.
У монографії розглянута тема формування філософських, соціально-
політичних та релігійних ідей Тараса Шевченка. Значна увага приділена
особистості Т. Шевченка та його розгляду перспектив духовного та
культурного життя українського суспільства. Автор наводить різні точки
зору українських та зарубіжних філософів, політологів, митців стосовно
духовно-культурного спадку Т. Шевченка.
   Див. в електрон. каталоз   і 



Марцінковський І. Б. Дещиця до шевченкіани Миколаївщини / І. Б.
Марцінковський. – Миколаїв : НУК, 2013. – 348 с. : ілюстр. 
Запропонована читачам книжка є другою із краєзнавчих багатопланових 
видань  на  Миколаївщині,  які  присвячені  200-літтю  від  дня  народження 
Тараса Шевченка.
До збірника включені статті краєзнавчого шевченкознавства, де
використані архівні та сучасні літературні джерела, експонати музейних та
приватних колекцій. Із них читач дізнається про маловідомі сторінки в
біографіях людей та перебігу подій, які пов’язані з іменем Тараса
Шевченка.
Видання  має  за  мету  збагатити  історичну  пам'ять  сучасного  покоління, 
піднести його національну свідомість і розраховане на масового читача.
   Див. в електрон. каталоз   і 

Масненко В. В. Українська хата : наук.-популярне вид. / В. В.
Масненко, В. Б. Ракшанов. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – 190 с. :
ілюстр.
Наукове-популярне етнографічне видання «Українська хата» висвітлює
народне житло як самобутнє явище в історії архітектури в естетичному й
побутовому аспектах, які тісно пов’язані з українськими традиціями,
символами, звичаями й обрядами.
У  дослідженні  розповідається  про  батьківську  хату  Тараса  Шевченка, 
надані ілюстрації з архітектурно-конструкційними елементами стін і даху. 
Визначено основні риси української хати, її різновиди, подано
ретроспективний огляд її розвитку від найдавніших часів до наших днів.



   Див. в електрон. каталоз   і 

Титарев Н. Я. О творческом методе поэта Бояна в поэме Т. Г.
Шевченка «Великий льох»: опыт литературного исследования / Н. Я.
Титарев. – 2-е изд., доп. и испр. – Донецк : Юго-Восток, 2013. – 40 с.
На основі даних, розкритих раніше в першій пісні Бояна, і положень
історіософського методу Бояна-автора «Слова», розглянуті особливості
побудови поеми Т. Г. Шевченка «Великий льох» і символіки її образів, у
яких відзначаються ознаки яскраво вираженої міфологічної лінії або
концепції.
Показано, що подоби людських душ – птахів, ворон і лірників пов’язані із
заздалегідь ззовні заданої язичеською ідеєю, що включає й чотиричленну
космогонічну філософську схему руху, і літописну систему відліку часу
усередині доби.
Проведене дослідження дозволило визначити, що поема Т. Г. Шевченка
«Великий льох» - драматичний релігійний добуток(містерія), в основі якого
– язичеські ідеї й мета.
   Див. в електрон. каталоз   і 

Шевченко Т. Г. Три літа / Т. Г. Шевченко ; упорядкув. і прим. С.
Гальченка ; вступ. ст. М. Жулинського. – К. : Либідь, 2013. – 376 с.
Національна реліквія, унікальна пам’ятка української літератури –
рукописна збірка поетичних творів Тараса Шевченка «Три літа» (1843-
1845)  –  відома  своїм  надцінним  змістом  і  трагічною  історією:  саме  за



вміщені тут революційні твори геніальний поет і художник відбув
десятирічну солдатчину, а конфіскована жандармами під час арешту Т.
Шевченка 5 квітня 1847 р. збірка пролежала під сургучевими печатками в
архіві департаменту поліції в Санкт-Петербурзі рівно шість десятиліть.
   Див. в електрон. каталоз   і 

Шевченко Т. Г. Художник: повісті, автобіографія, щоденник / Т. Г. 
Шевченко ; примітки та коментарі Л. В. Ушкалова ; худож.- 
оформлювач Ю. Ю. Романіка. – Х. : Фоліо, 2012. – 828 с. – (Шкільна б- 
ка укр. та світ. л-ри).
До видання увійшли написані російською мовою повісті Т. Г. Шевченка
«Княгиня», «Музыкант», «Художник» та інші, що були створені у 1854-
1857 рр. під час заслання поета у Новопетровському. Також у книжці
містяться автобіографія і щоденник великого Кобзаря, які дають змогу
наблизитися до епохи, коли він жив, і виразно окреслюють його
особистість, що вражала сучасників силою та багатогранністю таланту.
   Див. в електрон. каталоз   і 

Генералюк  Л.  С.  «СВЯТИМ  ДИВОМ  СЯЮТЬ  ХРАМИ  БОЖІ…».  Храми
України в малярстві, поезії, прозі Шевченка / Л. С. Генералюк. – К. : Балтія-
Друк, 2013. – 167 с. : ілюстр.
До Вашої уваги книга Лесі Генералюк про українські храми, котрі відвідував,
замальовував, згадував у своїх творах Шевченко. Зацікавленість Лесі Генералюк у
храмах та їхньому місці в творчому доробку Шевченка-художника і Шевченка-



поета відображає, таким чином, опозицію та взаємодоповнюваність європейськи-
фахового й «низового» або народного в стилістиці, в способах художнього
мислення великого майстра. У пропонованій книжці ви знайдете скрупульозний
аналіз тих засобів, які водночас і в слові, і в малярстві піднімають повсякдення,
ведуть до усвідомлення його глибоких таїнств. Саме вони становлять той смисл
історії, що його слід шукати так само ретельно, як ми шукаємо смисл на сторінках
старовинних фоліантів.
   Див електрон. каталоз   і 

Горинь Б. М. Графічна Шевченкіана Софії Караффи-Корбут / Б. Горинь. – К.
: ПУЛЬСАРИ, 2014. – 192 с.
У виданні, приуроченому до 200-ліття від дня народження генія світової культури
Тараса Шевченка і 90-ліття від дня народження видатної художниці, талановитого
ілюстратора «Кобзаря» Софії Караффи-Корбут, дано аналіз графічної
Шевченкіани художниці, ідентифіковано її гравюри з рядками поезій Т Шевченка,
які лягли в основу задумів мистецьких аркушів, вперше поміщено повний каталог
цих творів.
Видання розраховане на учнів і викладачів художніх ліцеїв, студентів та
викладачів академій мистецтв, учителів української літератури, а також усіх
шанувальників геніального Кобзаря й видатного мистецького інтерпретатора його
поезій – Софії Караффи-Корбут.
   Див електрон. каталоз   і 



Коваль  Р.  Шевченкіана  Михайла  Гаврилка  /  Р.  Коваль.  –  К.  :  Іст.  клуб 
Холодний Яр ; Центр ДЗК, 2014. – 102 с.
У  книжці  розповідається  про  скульптора  Михайла  Гаврилка,  автора  першої  в 
історії української культури шевченкіани, яку він творив на початку ХХ століття. 
Рекомендовано  Історичним  клубом  «Холодний  Яр» для  вивчення  в  середніх  і 
вищих навчальних закладах України.
   Див електрон   . каталоз   і 

Тур-Коновалов К. Художник : роман / К. Тур-Коновалов [та ін.] ; пер. з рос. І.
Бондаря-Терещенка; худож. Я. Крутій. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб
Сімейного Дозвілля», 2013. – 368 с. : ілюстр.
Перша половина ХІХ сторіччя. Тарас Шевченка – поки що нікому не відомий
маляр-підмайстер, кріпак поміщика Енгельгарда. Та невдовзі доля зведе його з
людьми, які допоможуть відкрити світові його талант… Новий погляд на життя й
становлення славетного художника і поета!
   Див електрон. каталоз   і 



Нікіфорова Н. Джерело натхнення: присвячується 200 річчю з дня
народження Т. Г. Шевченка : альбом / Н. Нікіфорова. – [Б/м.]; [Б/в.], 2013. –
160 с. : ілюстр.
Картини із циклу «Шевченкіана» були задумані авторкою ще навесні 2001 року
під час подорожі Шевченківськими місцями. Через авторський стиль, колаж,
фактуру, рельєф, влучність деталей, переплетення образів художниці вдалося
зрозуміти, відчути серцем і майстерно втілити власне відчуття Тараса Шевченка у
картинах. Кожна з них являє собою завершене мистецьке творіння, сповнене
власної символіки і смислу.
Водночас у логічному поєднанні картини утворюють нову діалектичну якість:
невпинне прагнення України до повноцінного існування у світі й у часі –
об’єднаної генієм Тараса Шевченка.
   Див електрон. каталоз   і 

Шевченко Т. Г. Кобзар. 1840 / Т. Г. Шевченко ; авт.-упоряд. С. А. Гальченко.
– Факс. відтворення вид. Санкт-Петербург. Тип. Фишера, 1840. – К. : Золоті
ворота, 2013. – 262 с.
Перше видання «Кобзаря» (1840) – це збірка із восьми поетичних творів, з якою
молодий художник став відомим поетом з України. На стадії підготовки до друку
рукопису із нього було знято підзаголовок «Малороссийские песни и
стихотворения» і «Кобзар» отримав статус українського народу, а його
двадцятирічний автор здобув визнання талановитого українського поета.



Серед численних видань і перевидань «Кобзаря» найдорогоціннішим є  перше,
яких збереглося кілька примірників, а тому факсимільне відтворення одного з них,
що зберігається в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, із
паралельним відтворенням текстів за сучасним правописом та поповненням
фрагментів тексту, вилучених царською цензурою, – це реальне наближення до
першоджерел Шевченкового слова.
   Див електрон. каталоз   і 

Тарас Шевченко. Мистецька спадщина : альбом / переднє сл. Д. Стуса, Т. 
Чуйко; наук. комент. та упоряд. Ю. Шиленко [та ін.]. – К. : Мистецтво, 2013. – 
352 с. : ілюстр.
Альбом репрезентує малярську спадщину Тараса Шевченка, яка є набутком не 
лише українського народу, а й світової культурної спільноти.
Живопис майстра, його офорти, сепії, малюнки та акварелі – гармонійно поєднані
з поетичним словом Кобзаря. Портретний живопис, краєвиди, жанрові композиції
та ілюстрації художника втілюють глибинну філософію українського народу.
Репродукції творів супроводжуються науковими коментарями.
Розраховано на широке коло поціновувачів поезії і мистецтва.
   Див електрон. каталоз   і 

«Який я щасливий тою нелицемірною дружбою!» (Друзі Тараса Шевченка) / 
заг. ред. З. Діденко. – Хмельницький : Мельник А. А., 2013. – 156 с.
Книжка  розповідає  про  життя  й  діяльність  друзів  Тараса  Шевченка,  про  їхні 
стосунки у різні періоди життя Кобзаря.
   Див електрон. каталоз   і 



4/07/2014

Шевченко Т. Г. Більша книжка : факсимільне відтворення / Т. Г. Шевченко, НАН
України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка; упоряд., авт. вступ. ст. та прим. С.
Гальченко; худож. оформл. М. Б. Гутман. – К. : Вид-во "КЛІО", 2013. – 717 с.
Унікальна рукописна збірка поезій Т. Г. Шевченка, що увійшла в історію літератури під
назвою «Більша книжка», компонувалася автором після звільнення його із заслання  в
період від 21 лютого 1858 р. до 5 грудня 1860 р. Після ретельного відбору і авторського
редагування «невільничої» поезії, записаної на засланні до «Малої книжки», більше
відомої як «захалявна», із неї було відібрано лише 79 творів за 1846-1857 рр.
Завершальним серед них є поема «Москалева криниця», закінчена 16 травня 1857 р. в
Новопетровському укріпленні. Наступний розділ цього рідкісного манускрипту
розпочинається поемою «Неофіти», написаною уже на волі затриманим у Нижньому
Новгороді поетом, який перебував там майже півроку під наглядом поліції. Останньому
запису у «Більшій книжці» передує вірш «Зійшлись, побрались, поєднались…», датований 5
грудня 1860 р.
Майже всі твори записані до «Більшої книжки» самим Шевченком, але деякі вірші й поеми
скопійовані з чернеток переписувачами – друзями поета. Усі ці списки були прочитані і
при потребі виправлені автором.
Рукописна збірка «Більша книжка» – автентичне джерело текстів понад сотні творів, які
канонізовані академічним шевченкознавством як основні з поміж наявних редакцій і
варіантів і є найавторитетнішими для дослідників та видавців спадщини великого Кобзаря.
   Див. в електрон. каталоз   і 



Кульчий О. В. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів / О. В. Кульчий
[та ін.], Держ. архів. служба України, Центр. держ. архів-музей літ-ри і мистецтва
України; наук. ред. В. М. Жежера. – К. : Вид-во "КЛІО", 2013.– 352 с. : ілюстр.
У виданні підготовленому до 200-річчя від дня народження видатного українського поета,
письменника, художника, громадського й політичного діяча Тараса Шевченка, на основі
архівних документів, друкованих видань висвітлено факти життя та творчу діяльність
видатних вітчизняних митців, чиї особові фонди зберігаються у Центральному
державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. Вперше представлено численні
автографи, рукописи творів, начерки, ескізи, титули книжок із дарчими написами,
фотографії в колі родини, друзів та колег українських письменників, поетів, художників,
скульпторів, архітекторів, композиторів, режисерів, акторів, літературознавців,
мистецтвознавців, журналістів, які є лауреатами найвищої в Україні відзнаки за вагомий
внесок у розвиток культури й мистецтва – Національної премії України імені Тараса
Шевченка.
Книга адресована широкому колу дослідників і шанувальників українського мистецтва.
   Див. в електрон. каталоз   і 

Універсальні та національні виміри життя і творчості Т. Г. Шевченка : тези доп.
Всеукр. студ. наук.-практ. конф., м. Київ, 28 березня 2014 р. / Київ. нац. торг.-економ.
ун-т; гол. редкол. С. В. Мельниченко; редкол. Ю. І. Кулагін [та ін.], – К. : Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2014. – 159 с.



До збірника ввійшли тези наукових доповідей студентів, що були представлені на
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Універсальні та національні виміри
життя і творчості Т. Г. Шевченка».
   Див. в електрон. каталоз   і 

Шляхами Великого Кобзаря : атлас / авт. тексту О. В. Білоконь [та ін.], упоряд. і відп.
ред. Н. О. Крижова; упоряд. Л. М. Веклич; вступ. сл. П. Гриценко. – К. :
Картографія, 2013. – 87 с. : кол. ілюстр., карти
Атлас є ілюстрованим науково-популярним картографічним виданням, що містить
детальну інформацію про Тараса Григоровича Шевченка – геніального поета, художника,
мислителя-гуманіста і революційного демократа, творча спадщина якого увійшла до
скарбниці найцінніших надбань світової культури.
На картах показані села, містечка і міста, якими мандрував Великий Кобзар, місця
перебування поета у засланні, у Санкт-Петербурзі, Києві та Москві. Окремі карти
демонструють місця, де зберігається спадщина поета та пам’ятні об’єкти. 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.
Атлас підготовлений з використанням матеріалів заповідників та музеїв Т. Г. Шевченка в
Україні та інших державах.
Видання присвячене 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка і розраховане на широке
коло читачів.
   Див. в електрон. каталоз   і 



17/07/2014
Сучасна українська літературна мова : зб. вправ і
завдань на матеріалі творів Т.Г. Шевченка : для
студ. філолог. спец. ВНЗ / Г. М. Вокальчук [та
ін.]; відп. ред. Г. М. Вокальчук, В. М. Мойсієнко.
– Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 297 с.
У навчальному посібнику відповідно до кожної теми
вишівської програми курсу «Сучасна українська
літературна мова» подано систему вправ і завдань на
матеріалі поетичних і прозових творів Т. Г.
Шевченка.
Для студентів і викладачів філологічних факультетів
вищих навчальних закладів, учителів-словесників.
Див в електрон. каталозі  
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/  
284657/default  

Могутня сила Шевченкового слова! : науково-
бібліографічний покажчик : до 200-річчя від дня
народження Т. Г. Шевченка / Одес. обл. універс.
наук. б-ка ім. М. Грушевського, Упр. культури і
туризму, національностей та релігій Одес. обл.
держ. адм.; уклад. Т. А. Канєвська; ред. В. В.
Рябовол; відп. за вип. Т. М. Полянко. – О. : ОУНБ
ім. М. Грушевського, 2014. – 31 с.
Покажчик «Могутня сила Шевченкового слова!»
подає відомості про твори Тараса Григоровича
Шевченка та літературознавчі видання з фондів
ООУНБ ім. М. Грушевського, що вийшли друком за
роки незалежності України (1991-2013 рр.).
Покажчик присвячений 200-річчю від дня
народження Великого Кобзаря.

Видання адресовано науковцям, літературознавцям, історикам, бібліотечним
працівникам, книгознавцям, викладачам, вчителям літератури України, студентам,
учням, працівникам культури та мистецтва, а також широкому колу читачів,
шанувальникам творчості Т. Г. Шевченка.
Див в електрон. каталозі  http://94.158.144.72/opac/index.php?
url=/notices/index/284041/default  

Тарас Шевченко. Доля. Муза. Слава :
бібліографічний список : до 200-річчя від дня
народження Т. Г. Шевченка / Одес. обл. універс.
наук. б-ка ім. М. Грушевського, Упр. культури і
туризму, національностей та релігій Одес. обл.
держ. адм.; підгот. О. О. Бурлак, О. А. Нагорнюк;
відп. за вип. Т. М. Полянко. – О. : ОУНБ ім. М.
Грушевського, 2014. – 24 с.
Рекомендований список літератури  «Тарас
Шевченко. Доля. Муза. Слава» містить
бібліографічний опис статей періодичних видань за
2003-2014 рр. з фонду ООУНБ ім. М. Грушевського.



Представлені матеріали розраховані на допомогу викладачам української мови та
літератури, бібліотечним працівникам, учням, студентам юридичних вузів та
широкому колу читачів.
Див в електрон. каталозі  http://94.158.144.72/opac/index.php?
url=/notices/index/284042/default  

Т. Г. Шевченко в мистецтві : бібліографічний
список : до 200-річчя від дня народження Т. Г.
Шевченка / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М.
Грушевського, Упр. культури і туризму,
національностей та релігій Одес. обл. держ. адм.;
підгот. Т. М. Шилова; ред. В. В. Рябовол; відп. за
вип. Т. М. Полянко. – О. : ОУНБ ім. М.
Грушевського, 2014. – 12 с.
Бібліографічний список літератури «Т. Г. Шевченко
в мистецтві» присвячений 200-річчю від дня
народження Т. Г. Шевченка і містить
бібліографічний опис видань з фонду відділу
мистецтв ООУНБ ім. М. Грушевського.
Список розраховано для мистецтвознавців,
художників, любителів малярства, музикознавців та

шанувальників творчості Т. Г. Шевченка.
Див в електрон. каталозі  http://94.158.144.72/opac/index.php?
url=/notices/index/284043/default  

Тарас Шевченко і Україна : рекомендаційний
бібліографічний покажчик : у 2-х ч. Ч. 1. "Земля,
яку сходив Тарас...": Україна в житті і творчості
Т. Шевченка / Нац. парламент. б-ка України;
уклад. О. І. Білик, О. О. Галганова; наук. ред. В.
Кононенко. – К. : 2014. – 216 с. : ілюстр.
Рекомендований бібліографічний покажчик
розкриває теми: Україна в житті і творчості Т. Г.
Шевченка та увічнення пам’яті Кобзаря.
Перша частина містить огляд творчої спадщини Т.
Шевченка, інформацію про літературу, в якій
відображено дитячі та юнацькі роки поета; три
подорожі митця в Україну; його останні дні та
години життя, поховання та перепоховання.
Покажчик орієнтовано на широке коло читачів. Він

стане у пригоді бібліотечним працівникам, освітянам, вихователям для організації
соціокультурної діяльності, працівникам засобів масової інформації.
Див. в електрон. каталозі.  http://94.158.144.72/opac/index.php?
url=/notices/index/285062/default  



Тарас Шевченко і Україна : рекомендаційний
бібліографічний покажчик : у 2-х ч. Ч. 2. : "І мене в
сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій...": увічнення
пам'яті Кобзаря  на  українській землі  /  уклад.
О . І . Білик, О. О. Галганова; наук. ред. В.
Кононенко. – 2014. – 175 с. : ілюстр.
Рекомендований бібліографічний покажчик розкриває
теми: Україна в житті і творчості Т. Г. Шевченка та
увічнення пам’яті Кобзаря.
Друга частина присвячена увічненню Кобзаря на
українській землі, в літературній та мистецькій
Шевченкіані.
Покажчик орієнтовано на широке коло читачів. Він
стане у пригоді бібліотечним працівникам, освітянам,
вихователям      для      організації      соціокультурної

діяльності, працівникам засобів масової інформації. 
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285068/default  

http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285068/default


20/10/2014

Василашко В. Ф. Шевченко-мій! / В. Ф. Василашко – К. : Знання України, 2014.
– 99 с. : ілюстр.
Скільки в історії засяяло геніїв з митців, та найбільше пам’ятників у світі саме
Тарасу Шевченку! Чи не тому, що з геніїв в душах українців найбільше саме
Шевченка? Чи не тому, що кожен українець, як і автор, може сказати «Шевченко –
мій!»?
Книга видана до 200-річчя Т. Г. Шевченка і адресується широкому колу читачів.
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285302/default

Ждаха А. А. Благодійні листівки : репродукції поштових листівок, 1911-1912 рр.:
до 200-ліття Т. Шевченка. У вінок шани Великому Кобзареві : альбом /  А. А.
Ждаха. – Рівне : Дятлик М. С., 2014. – 29 с. : кол. ілюстр.
Це повна колекція кольорових високохудожніх та глибоко національних композицій
до українських народних пісень та повісті «При битій дорозі» Ревіти-Гавронського.
На листівках надпис: «Жертвуйте на пам’ятник Т. Шевченкові у Києві».
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285251/default

Кісельова Л. О. Виправдання Слова. Статті про українську літературу: від
Шевченка до сьогодення / Л. О. Кісельова. – К. : ВД "Києво-Могилянська

http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/255862/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/255862/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285251/default
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академія", 2014. – 235 с.
Слово постає у цій книжці як посередник між зовнішнім і внутрішнім світами, як
особлива людська енергія, що втілюється у конкретних сутностях, визначаючи
характер і духовне обличчя спільноти. Йдеться про онтологічну значущість та
культурну актуальність слова, про формуваня національного «дискурсу
ідентичності». Розглянуто також окремі аспекти функціонування слова в
літературному творі та фольклорному тексті, в історичному та міфологічному
просторах. Чільну увагу приділено проблемі логодіцеї, що й означає «виправдання
Слова». 
Книжка може зацікавити не лише філологів, а й філософів, психологів, істориків; її
адресовано, насамперед, небайдужому читачеві, схильному до роздумів про долю
слова та його роль у нашому житті.
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285498/default

Клочек Г. Д. Шевченкове Слово: спроби наближення / Г. Д. Клочек. – Кіровоград
: Імекс-ЛТД, 2014. – 415 с.
Книжка відомого літературознавця Григорія Клочека складається зі статей, кожна з
яких присвячена окремій поезії Тараса Шевченка. Дослідник вдається до
уповільненого аналізу художнього тексту. Найуважнішим чином, немов крізь вічко
мікроскопа, він вдивляється у його функціонування. Завдяки застосуванню
інноваційних дослідницьких технологій, які грунтуються на системологічній теорії
літературного твору та на принципах аналізу тексту з рецептивних позицій ,
відкриваються нові суттєві грані творчості поета, розкриваються складні «секрети»
геніальної простоти Шевченкового слова. Окреме літературознавче есе присвячене
емоціональному інтелекту поета, аналіз якого наближає до розуміння природи його
геніального обдарування.
Прислужиться літературознавцям, учителям-словесникам, студентам-філологам, а
також усім, хто любить Шевченкове слово і прагне глибше його зрозуміти.
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/287286/default
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Кобзар білоцерківський / упоряд. і ред. В. О. Іванців – Біла Церква :
Білоцерківдрук, 2014. – 215 с. : ілюстр.
«Кобзар білоцерківський» - частина величного творчого спадку Тараса Шевченка,
найпопулярніша на білоцерківському Пороссі в минулому й тепер як у читацькому
загалі, так і в репертуарі читців, співаків і співочих гуртів, театральних труп.
Досліджено особистий зв’язок Кобзаря з нашим краєм і вплив «Кобзаря» на
громадське й політичне життя, його роль в національній самоідентифікації краян.
Окремий розділ книги – білоцерківська Шевченкіана.
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285274/default

Косяченко В. Т. Та неоднаково мені... : Літературознавство. Публіцистика.
Спогади / В. Т. Косяченко – Чернівці : Букрек, 2014. – 192 с.
Покликаний словом Тараса, автор цієї книги веде нас у світ, де життєві цінності
ніколи не падають у вартості. Він прагне пропустити крізь серце кожного те, що нами
втрачено, те, що поганьбоване, те, що мусить нами бути повернуте, аби ми були
гідними роду свого. Вимір того болю означений глибоким усвідомленням: пора
кріпити дух української Суверенності просвітництвом, аби кожне серце жило в
поклику віщих заповітів Шевченка і Франка. 
Для літературознавців, студентів-філологів та широкого кола читачів.
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285261/default
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Кучерук О. П. Тарасові Шевченку перед Київським університетом / О. Кучерук. 
– К. : Фундація ім. О. Ольжича, 2014. – 54 с. : ілюстр.
Розглядається історія створення пам’ятника Тарасові Шевченкові у Києві, від задуму
до втілення.
Розраховано на усіх, кого цікавить історія Києва, історія київських монументів на тлі
життя столиці України.
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285284/default

Литвин В. М. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії
(до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) / В. М. Литвин. НАН України,
Ін-т історії України; за ред. В. А. Смолія. – К. : Ін-т історії України НАНУ , 2014.
– 52 с.
У брошурі висвітлюється побутування образів Т. Шевченка в українській
інтелектуальній історії другої половини ХІХ початку ХХІ ст. Розглядається специфіка
їх походження, становлення, формування та трансформації в українському
культурному просторі. Аналізується вплив суспільно-політичних запитів, соціо- та
етнокультурного середовища, інтелектуальних традицй і новацій на циркуляцію
образів Т. Шевченка. З’ясовується вплив шевченкознавства – радянського і
зарубіжного на перетворення образів Великого Кобзаря. 
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285906/default
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Мальченко А. Г. Йду до тебе я знову, Тарасе... : статті, фоторепортажі, вірші /  А.
Г. Мальченко, Ю. А. Мальченко. – Сімф. : ВД "Аріал", 2014. – 70 с. : кол.
ілюстр., фото
«Йду до тебе я знову, Тарасе…» книга – аналіз збірника «Кобзар» та фоторепортажі
святкуваняя 199-ої річниці з дня народження Т. Г. Шевченка в селі Шевченкове
(с.Черториги), Глухівського району, Сумської області.
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285247/default

Матівос Ю. М. Тарасові шляхи Приінгулля : докум.-публіц. нариси / Ю. М.
 Матівос. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2014. – 187 с. : ілюстр.
Нову книгу відомого краєзнавця Юрія Матівоса складали публіковані в періодиці
нариси, наукові дослідження про перебування Тараса Шевченка на землях
теперішньої Кіровоградщини, про зв’язок відомих постатей вітчизняної та світової
історії, культури, літератури, що торкнулись Шевченкової долі, його творчості – із
краєм на Приінгуллі.
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285295/default

Меленчук О. В. Тарас на букових п'єдесталах : з історії пам'ятників Т. Г.
 Шевченкові на Чернівеччині / О. В. Меленчук. – Чернівці : Букрек, 2014. – 44
с. : ілюстр.
Великий вплив на рівень культурного розвитку суспільства має монументальне
мистецтво. Одним із важливих елементів продукування духовних цінностей країни,
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народу в цілому є увічнення постатей, подій у скульптурних зображеннях, що
забезпечує нерозривний зв’язок між поколіннями. Протягом двох століть поспіль
своєрідним містком між минулим і сучасністю виступає унікальна постать Т. Г.
Шевченка. Його натхненне слово, думка, ідея, світогляд та ідеали стали базовим в
духовному поступі українського народу.
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285300/default

Наливайко Д. С. Шевченко в контексті європейської літератури його епохи /  Д.
С. Наливайко. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2014. – 56 с. : ілюстр.
Провідний український науковець-компаративіст Дмитро Сергійович Наливайко,
відновлювач вітчизняного порівняльного літературознавства, академік НАН України,
доктор філологічних наук і завідувач відділу компаративістики Ін-ту літератури ім. Т.
Шевченка НАН України, лауреат Національної премії ім. Т. Г.  Шевченка, робить
спробу виявити парадигми європейського контексту творчості Т. Шевченка.
Лекція розрахована на студентську аудиторію та широке коло читачів.
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285199/default

Переяславські шевченкознавчі студії : до 200-річчя від дня народження Тараса
Шевченка : зб. статей / заг. ред. і вступ. сл. Г. Л. Токмань. – Ніжин : ПП Лисенко
М. М., 2014. – 117 с.
Книга науковців Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету
ім. Григорія Сковороди присвячена проблемам сучасного шевченкознавства.
Літературознавці окреслюють сутність образу Кобзаря в національній культурі;
аналізують постать, творчість, епістолярій Т. Шевченка в історичному й
літературному контексті його доби; простежують розвиток шевченківських традицій
письменниками наступних поколінь. Подано методичні рекомендації щодо теорії і
методики вивчення Шевченкової творчості в середній школі.
Для літературознавців, учителів-словесників, студентів філологічних факультетів.
Див. в електрон. каталозі.
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http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/284886/default

Серед степу широкого... Шевченкіана Херсонщини / редкол. В. Загороднюк, А.
Качинський, І. Корольова. – Херсон : Гілея, 2014. – 191 с. : ілюстр. 
Це видання присвячене 200-літтю з дня народження Т. Г. Шевченка. Воно є
своєрідною Шевченкіаною Херсонщини, у якій представлені поетичні, прозові,
літературознавчі та краєзнавчі твори херсонських авторів, що відтворюють геніальну
творчу особистість Кобзаря.
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285347/default

Стороха Є. В. Полтава у долі і творчості Тараса Шевченка : путівник / Є. В.
 Стороха. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2014. – 59 с. : ілюстр.
Путівник «Полтава у долі і творчості Тараса Шевченка» є продовженням серії
літературних путівників «Микола Гоголь і Полтава», «Іван Котляревський і Полтава»,
«Панас Мирний і Полтава», «Володимир Короленко і Полтава», розпочатої ще у 2009
році в рамках заходів міської програми «Полтава туристична».
Видання розраховане на широке коло читачів - усіх, хто цікавиться історією Полтави
і Полтавщини.
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285349/default
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Ушкалов Л. В. Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання / Л.  В.
Ушкалов – Х. : Майдан; Едмонтон; Торонто : Канадський Ін-т Українських
Студій, 2014. – 602 с.
До книги входить близько 300 невеликих есеїв про світ ідей та образів Тараса
Шевченка (1841-1861) – поета, художника, музиканта, мислителя. Шевченко постає
тут людиною, яка надзвичайно тонко й трепетно відчуває природу, мистецтво, життя
в усіх його проявах: від побуту до метафізики. Автор розлядає Шевченка в широкому
контексті української та світової культури. А ще, пильно вдивляючись в образ поета,
він намагається описати свій власний духовний досвід. 
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/284607/default

Чамата Н. Лірика Тараса Шевченка : аналізи й інтерпретації / Н. Чамата. НАН
України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : ВД "Києво-Могилянська
академія", 2014. – 294 с. 
Зібрані у книжці розвідки – результат комплексного дослідження низки ліричних
творів Шевченка. Особливу увагу приділено питанням художньої організації
поетичного тексту, передусім, на вищих структурних рівнях, - проблемі, недостатньо
розробленій у теорії літератури. Спробою з’ясувати деякі з аспектів означеної
проблеми є вміщена першою у книжці стаття «Композиція ліричних творів Шевченка
(сюжетно-тематичний рівень)». Наступні розвідки присвячено аналізу й інтерпретації
окремих творів Шевченка, більшість яких (39) належить до лірики малих форм
(елегії, послання, пісні, ліричні віршові оповідання тощо). Велику ліричну форму
Шевченкової поезії у книжці репрезентують поема «Кавказ» та цикл «В казематі».
Для літературознаців, викладачів, студентів-філологів. 
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/284767/default
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Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; уклад. О. В. Зав'язкін. – Донецьк : ВКФ
"БАО", 2014. – 479 с. : ілюстр.
Кобзар – таке ім’я дав український народ своєму славетному поетові Тарасу
Григоровичу Шевченку. Ім’я поета оповите невмирущою любов’ю і є уособленням
незламної волі, сили духу, пророчого дару. Його «Кобзар» - одна з найбільших
вершин людського генія. Пропоноване видання включає вибрані поетичні твори,
написані Шевченком з 1837 по 1861 рік. 
Адресовано широкому колу шанувальників рідного слова.
Див. в електрон. каталозі.
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/285253/default
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Бойко А. В. Живий Кобзарів силует : до 200-річчя від Дня народження
Т. Г. Шевченка : (прийнятими у 1961-1964 р. постановами Всесвіт. Ради
ЮНЕСКО пам'ять Шевченка вшановано в усьому світі) / А. В. Бойко. Вінниц.
обл. орг. Нац. спілки краєзнав. України; упоряд. А. В. Бойко. – Вінниця :
Рогальська І. О., 2014. – 152 с. : ілюстр.
Книга стане надійним путівником для вивчення спадщини творчості геніального
сина Українського народу – Тараса Григоровича Шевченка.
В цій книзі переконливо звучать теми любові до українського народу, ненависть
до поневолювачів. Оспівується козацький і визвольний рух поневоленого народу за
майбутню долю, спадкоємність поколінь, роль мови в житті суспільства. Спираючись
на історичні факти, висвітлено події Подільського краю. Позитивно те, що
відображається роль сьогодення, яке формується під впливом творчості
Т. Г. Шевченка. 
Книга адресована учнівській і студентській молоді, і служитиме для них як, посібник
для вивчення Шевченківської спадщини, а також широкій аудиторії шанувальникам
творчості генія.
Див. в електрон. каталозі
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/290593/default
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Вічний вогонь Тарасового слова : літературна збірка / Держ. закл. "Луган. нац.
ун-т ім. Т. Шевченка"; відп. за вип. М. Т. Вихватенко. – Луганськ : ДЗ ЛНУ ім.
Т. Шевченка, 2014. – 39 с.
Літературна збірка містить поетичні твори викладачів, ліцеїстів, магістрантів,
студентів, учнів загальноосвітніх шкіл Антрацитівського району, Сватівщини,
Старобільщини, Новопсковського району тощо. Видання присвячене 200- річному
ювілею від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, який є виразником дум
українського народу, співцем соціальної й національної свободи. Він піднявся на
височінь поета національного саме тому, що сказав своєму народові те, що
потребувало загальнонаціонального усвідомлення.
Поезія, представлена у збірці, дуже світла, прозора, вражає своєю чистотою, щирістю
й відвертістю.
Див. в електрон. каталозі
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/290708/default

Матеуш В. О. Наш великий пророк Тарас Шевченко : роман у віршах / В. О.
Матеуш. – Хмельницький : Видавець Цюпак, 2013. – 223 с.
Цей твір є першим романом у віршах з відомої літератури про Тараса Шевченка, який
показаний у поєднанні величі і геніальності з звичайними людськими добрими
рисами характеру і вадами. В даній поетичній біографії багато історичних фактів
органічно переплелися з деякими припущеннями, домислами і художньо
здійсненими філософськими фантазіями, до них належать роздуми про Антихриста,
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який подібно до Христа є сином Марії, а також спілкування Шевченка з
Мефістофелем.
Див. в електрон. каталозі
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/261436/default

Матеуш В. О. Від Шевченка до сучасної літератури : [дослідження, роздуми] / В.
О. Матеуш. – Хмельницький : Видавець Цюпак, 2012. – 199 с. 
Ця книжка стала можливою завдяки ініціативі видатного українського письменника
Поділля Василя Горбатюка.
Автор прагне утрвердити доказову літературну критику в своїх незалежних
критичних творах, що відзначаються орігінальною формою. Показані деякі прояви
впливу Тараса Шевченка на радянську і сучасну українську літературу, дещо нове
сказано про Григорія Косинку, Ольгу Стрілець, Ярослава Галана і наших сучасників
в українській літературі.
Див. в електрон. каталозі
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/261279/default

У слові - вічність : зб. ст. : (зб. матер. наук. конф. студ. та викладачів до 200-
ліття від дня народження Т. Г. Шевченка) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара;
редкол. І. С. Попова, А. М. Поповський, О. Ю. Баранник; відп. ред. О. К.
Степаненко, Т. В. Шевченко. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 125 с.
У збірнику подані результати наукових досліджень студентів та викладачів
факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ ім.
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О. Гончара, дійсних членів Малої академії наук України. 
Розраховано на науковців, аспірантів, студентів, учнів загальноосвітніх навчальних
закладів.
Див. в електрон. каталозі
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/290501/default

Фленько О. Переплетение судеб: Кобзарь и Ленин / О. Фленько. – Ужгород :
Полиграфцентр "Лира", 2014. – 158 с.
Художня інтерпретація історичних подій про неймовірне переплетення людських
доль. У 1838 році в лікарню святої Марії Магдалини на лікування потрапляє
тяжкохворий Тарас Шевченко і від смерті його рятує лікар Олександр Бланк, внук
якого Володимир Ульянов-Ленін, стане вождем світового пролетаріату. Яка особиста
мотивація призводить братів Олександра та Володимира Ульянових до боротьби з
царизмом? Про це Ви дізнаєтесь, прочитавши книжку. 
Див. в електрон. каталозі
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/288980/default

Шевченко Т. Кобзар : зб. поетич. творів / Т. Шевченко. – Ювіл. вид. – К. : Вид-во
Глорія, 2014. – 224 с. : ілюстр.
Видання присвячене 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, відомого
всьому світу українського поета. Збірка містить поетичні твори 1837-1861 рр. – 
вірші, поеми, балади, пройняті гострими соціальними мотивами, та ліричні поезії.
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Див. в електрон. каталозі
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/290471/default

Шевченко Т. Г. Пророк. Поеми. Поезії / Т. Г. Шевченко, НАН України, Ін-т
літератури ім. Т. Г. Шевченка; упоряд. та комент. С. А. Гальченко. – 2-ге вид.,
стер. – Х. : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. – 414 с.  До
видання  ввійшли тексти, які подаються за оригіналами рукописів і першодруків із
наявними в них датами та зазначенням місця написання. 
Див. в електрон. каталозі
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/290655/default

http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/290471/default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/290655/default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/23228/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/17014/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/17014/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/1792/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/1792/source:default

	Симоненко Р. Г. Тарас Шевченко та його доба: док.-хрестом. висвітлення життя й діяльності видатного 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. – 495 с. : ілюстр.
	Тарас Шевченко. Альбом 1845 року / упоряд. С. Гальченко, НАНУкраїни, ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Дніпродзержинський : Вид. дім «Андрій», 2012. – 51 с. : ілюстр.
	Т. Шевченко: невідомі сторінки життя / упоряд. Л. Цуріка. – К. : АВІАЗ, 2013.
	Шевченко Тарас. Кобзар = Cobzarul / відп. за вип. Д. Максимець; пер. на румун. І. Козмей – Чернівці : Букрек, 2011. – 336 с. : ілюстр.
	Бойко М. П. Соціально-філософські ідеї Т. Г. Шевченка у сучасному
	Марцінковський І. Б. Дещиця до шевченкіани Миколаївщини / І. Б.
	Масненко В. В. Українська хата : наук.-популярне вид. / В. В. Масненко, В. Б. Ракшанов. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – 190 с. : ілюстр.
	Титарев Н. Я. О творческом методе поэта Бояна в поэме Т. Г. Шевченка «Великий льох»: опыт литературного исследования / Н. Я. Титарев. – 2-е изд., доп. и испр. – Донецк : Юго-Восток, 2013. – 40 с.
	Шевченко Т. Г. Три літа / Т. Г. Шевченко ; упорядкув. і прим. С. Гальченка ; вступ. ст. М. Жулинського. – К. : Либідь, 2013. – 376 с.
	Шевченко Т. Г. Художник: повісті, автобіографія, щоденник / Т. Г. Шевченко ; примітки та коментарі Л. В. Ушкалова ; худож.- оформлювач Ю. Ю. Романіка. – Х. : Фоліо, 2012. – 828 с. – (Шкільна б- ка укр. та світ. л-ри).
	Генералюк Л. С. «СВЯТИМ ДИВОМ СЯЮТЬ ХРАМИ БОЖІ…». Храми
	Горинь Б. М. Графічна Шевченкіана Софії Караффи-Корбут / Б. Горинь. – К.
	Коваль Р. Шевченкіана Михайла Гаврилка / Р. Коваль. – К. : Іст. клуб Холодний Яр ; Центр ДЗК, 2014. – 102 с.
	Тур-Коновалов К. Художник : роман / К. Тур-Коновалов [та ін.] ; пер. з рос. І. Бондаря-Терещенка; худож. Я. Крутій. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 368 с. : ілюстр.
	Нікіфорова Н. Джерело натхнення: присвячується 200 річчю з дня народження Т. Г. Шевченка : альбом / Н. Нікіфорова. – [Б/м.]; [Б/в.], 2013. – 160 с. : ілюстр.
	Шевченко Т. Г. Кобзар. 1840 / Т. Г. Шевченко ; авт.-упоряд. С. А. Гальченко.
	Тарас Шевченко. Мистецька спадщина : альбом / переднє сл. Д. Стуса, Т. Чуйко; наук. комент. та упоряд. Ю. Шиленко [та ін.]. – К. : Мистецтво, 2013. – 352 с. : ілюстр.
	«Який я щасливий тою нелицемірною дружбою!» (Друзі Тараса Шевченка) / заг. ред. З. Діденко. – Хмельницький : Мельник А. А., 2013. – 156 с.
	Шевченко Т. Г. Більша книжка : факсимільне відтворення / Т. Г. Шевченко, НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка; упоряд., авт. вступ. ст. та прим. С. Гальченко; худож. оформл. М. Б. Гутман. – К. : Вид-во "КЛІО", 2013. – 717 с.
	Кульчий О. В. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів / О. В. Кульчий [та ін.], Держ. архів. служба України, Центр. держ. архів-музей літ-ри і мистецтва України; наук. ред. В. М. Жежера. – К. : Вид-во "КЛІО", 2013.– 352 с. : ілюстр.
	Універсальні та національні виміри життя і творчості Т. Г. Шевченка : тези доп. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., м. Київ, 28 березня 2014 р. / Київ. нац. торг.-економ. ун-т; гол. редкол. С. В. Мельниченко; редкол. Ю. І. Кулагін [та ін.], – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 159 с.
	Шляхами Великого Кобзаря : атлас / авт. тексту О. В. Білоконь [та ін.], упоряд. і відп. ред. Н. О. Крижова; упоряд. Л. М. Веклич; вступ. сл. П. Гриценко. – К. : Картографія, 2013. – 87 с. : кол. ілюстр., карти
	Сучасна українська літературна мова : зб. вправ і завдань на матеріалі творів Т.Г. Шевченка : для студ. філолог. спец. ВНЗ / Г. М. Вокальчук [та ін.]; відп. ред. Г. М. Вокальчук, В. М. Мойсієнко.
	Могутня сила Шевченкового слова! : науково- бібліографічний покажчик : до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. обл. держ. адм.; уклад. Т. А. Канєвська; ред. В. В. Рябовол; відп. за вип. Т. М. Полянко. – О. : ОУНБ ім. М. Грушевського, 2014. – 31 с.
	Тарас Шевченко. Доля. Муза. Слава : бібліографічний список : до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. обл. держ. адм.; підгот. О. О. Бурлак, О. А. Нагорнюк; відп. за вип. Т. М. Полянко. – О. : ОУНБ ім. М. Грушевського, 2014. – 24 с.
	Т. Г. Шевченко в мистецтві : бібліографічний список : до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. обл. держ. адм.; підгот. Т. М. Шилова; ред. В. В. Рябовол; відп. за вип. Т. М. Полянко. – О. : ОУНБ ім. М. Грушевського, 2014. – 12 с.
	Тарас Шевченко і Україна : рекомендаційний бібліографічний покажчик : у 2-х ч. Ч. 1. "Земля, яку сходив Тарас...": Україна в житті і творчості Т. Шевченка / Нац. парламент. б-ка України; уклад. О. І. Білик, О. О. Галганова; наук. ред. В. Кононенко. – К. : 2014. – 216 с. : ілюстр.
	Тарас Шевченко і Україна : рекомендаційний бібліографічний покажчик : у 2-х ч. Ч. 2. : "І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій...": увічнення пам'яті Кобзаря  на  українській землі  /  уклад. О. І. Білик, О. О. Галганова; наук. ред. В. Кононенко. – 2014. – 175 с. : ілюстр.

