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1-й слайд 

Всі ми з вами ще із шкільної лавки добре знаємо Шевченка саме як 

письменника, поета, але також Тарас Григорович був не лишень геніальним 

письменником, а і не менш геніальним художником. Художня спадщина Тараса 

величезна – збереглось 835 творів, картин, портретів, гравюр на різні теми, 

написані протягом різних періодів життя великого Кобзаря. Ще понад 270 

художніх творів вважаються втраченими, нажаль. У сьогоднішній презентації 

маю намір познайомити вас із цією значно менш висвітленою стороною творчості 

видатного українця, познайомити вас із Шевченком-художником. 

2-й слайд 

Тарас Шевченко народився  9 березня 1814 року у селі Моринці 

Звенигородського повіту Київської губернії(нині Звенигородського району  

Черкаської області). Був третьою дитиною селян-кріпаків Григорія Івановича 

Шевченка і Катерини Якимівни Бойко після сестри Катерини та брата Микити. 

Потяг до живопису та малювання у Шевченка був з самих ранніх років його 

життя, ще будучи зовсім маленьким Тарас любив розмальовувати крейдою стіни 

хати, стіл, лавки, різними дивними чудернацькими візерунками, також з 

насолодою малював людей, тварин, пейзажі. Якось намалював п’яного дяка 

Богорського, в якого перебував на вихованні з 13 років, після смерті своїх батьків. 

Дяк образився на свій портрет і покарав юного художника. Згодом Шевченко 

втікає від дяка-самодура, а оскільки тяга до живопису перетворилась на незгасну 

пристрасть, Тарас цілеспрямовано шукає у навколишніх селах вчителя-маляра. І 

знаходить – спершу стає учнем диякона Ефремова, а згодом вчиться малярству ще 

в багатьох різних майстрів. 

3-й слайд 

У 1828 році Шевченко стає наймитом Павла Енгельгарда, багатого росіянина 

дворянського походження. Енгельгарди були своєрідними тогочасними 

олігархами, адже їхня родина входила у четвірку найбагатших українських сімей. 

Павло Енгельгард запримітив талановитого хлопця і вирішив зробити з нього 

свого придворного живописця  і спершу взяв його з собою у мандрівку до Вільно, 

де Шевченко ймовірно навчався у професора малювання Віленського 

Університету Рустемеса. 

4-й слайд 

У 1831 році Енгельгард разом із Шевченком переїздить до Санкт-Петербургу, 

тогочасну мистецьку та культурну Мекку Російської імперії. У Петербурзі 

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/1814
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%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_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%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%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B0%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


талановитого хлопця помічають видатні російські художники Карл Брюллов та 

Василь Жуковський, які спільними зусиллями викупляють Тараса із кріпацтва та 

сприяють його вступу до Петербурзької академії мистецтв, а Карл Брюллов стає 

вчителем та наставником юного художника. 

У майстерні Карла Брюллова відбувається його подальше мистецьке 

формування. В цей період Тарас знайомиться із творчістю відомих майстрів 

світового живопису: Рембрандтом, Рубенсом, Ван-Дейком, Веласкесом. А одною 

з заповітних Шевченкових мрій, якій так і не вдалось здійснитись було відвідати 

Італію та познайомитись із великим італійським мистецтвом епохи ренесансу. 

Шевченко закінчує академію мистецтв одним з кращих студентів, а його художні 

твори то і діло отримують різні премії та винагороди. 

5-й слайд 

«Катерина» – одна з найцікавіших картин Шевченка, написана олією у 1840 

році. Картина дуже символічна, у формі образів автор передає ті почуття, які 

неначе хвилі здіймались у його серці. Босонога дівчина на центрі картини, 

символізує страждаючий український народ, російський солдат на коні – 

самодержавну російську монархію, що пригнічує Україну, селянин, який сидись 

на землі (чимось схожий на козака Мамая) втілює собою вільне минуле, 

прагнення до якого наскрізь пронизує як літературну, так і художню творчість 

Тараса 

Ця картина називається «Циганка гадає українській дівчині», написана у 1841 

році, тут теж прослідковується схожий сюжет, а українська дівчина символізує не 

що інше, але саму Україну. 

6-й слайд 

У 1847 році Шевченко отримав замовлення написати портрет молодої княгині 

Катерини Кейкаутової, ніжна та юна жінка, яка страждала від деспотизму свого 

чоловіка, викликала співчуття та симпатію художника. Вже закінчивши свій 

портрет, він довго її згадував і навіть передбачив у повісті «Княгиня» її швидку 

смерть. Цей образ був його останньою згадкою про свободу – при поверненні з 

маєтку князя на нього вже чекали жандарми, в яких був наказ арештувати 

Шевченка за активну участь у Кирило-Мефодіївському товаристві (створеному 

для боротьби проти кріпацтва) та за «обурливі» твори. Вирок був єзуїтським, 

Шевченка віддано у солдати із забороною писати та малювати. 

Оскільки Шевченко був не просто видатним художником, а 

видатним українським художником, в його малярство потужно втрутилась 

політика. Невдачі зазнав його мистецький проект «Живописна Україна» (через 30 

років цей проект знайшов неначе продовження у Наполеона Орди, який створив 

велику серію рисунків польських пам’яток України). Царська опала 1847 року 

забороняла йому не тільки писати, але й малювати. Всупереч цій забороні 

Шевченко під час заслання у Казахстан багато малював, і став першим 



живописцем цього краю. З великою симпатією і теплотою малював він побут 

казахів, і через це користується величезною повагою казахів аж до сьогодні. 

7-й слайд 

А це одна з кращих його картин пейзажного напрямку – «Пожежа у степу», 

написана у 1848 році, під час степного переходу із Орська до Аральського моря, 

коли Шевченко став очевидцем дивовижного вражаючого видовища – 

велетенського полум’я, від підпаленої казахами сухої трави. 

Але не менше полум’я горіло в душі легендарного Кобзаря, який залишив нам 

у спадок свої чудові художні та літературні твори, які надихають та будуть 

надихати ще не одне покоління українців. 

8-й слайд 

Дуже помітно, що за весь час свого заслання Шевченко не зробив жодного 

рисунка, який би прославляв доблесті російського війська; і в усьому його 

доробку – а це близько 1200 зображень! – немає жодної зарисовки архітектури 

Петербурга, яка була йому чужою попри довгі роки мешкання в цьому місті. 

9-й слайд 

Багато народів світу виказують свою повагу до визначного сина України. 

Вони здійснюють це в різноманітних формах – від проведення літературно-

мистецьких фестивалів до відкриття пам’ятників у більшості країн світу. На 

сьогоднішній день налічується 1384 пам’ятники Тарасу Шевченку у світі: 1256 в 

Україні та 128 за кордоном – у 35-ти державах. Пам’ятники йому відкриті в 

Петербурзі, Москві, Вашингтоні, Нью-Йорку, Парижі, Буенос-Айресі, Тулузі, 

Палермо, Братиславі, Варшаві, Ашгабаті – власне на всіх материках. В Україні 

найбільше пам’ятників встановлено на Івано-Франківщині – 201, за нею йдуть 

Львівська (193), Тернопільська (165) та Черкаська (102) області. За кордоном 

найбільше пам’ятників встановлено у Росії – 30 (10 пам'ятників та 20 

меморіальних дошок), Казахстані – 16, США – 9 та Канаді – 9, а також у Білорусії 

(6), Польщі (5), Молдові (4), Бразилії (3), Аргентині (3), Франції (3) та інші. 

В 2014 році Тарасові Григоровичу відзначалось 200 років з дня народження. 

Тодішній Президент України оголосив 2014 рік – рік Тараса Шевченка.  

Цікавий факт, що на його честь названо астероїд 2427 Кобзар 

10-слайд 

Отже, Тарас Григорович зробив велетенський внесок у пробудження і 

формування національної свідомості українського народу, в розвиток української 

та світової культури. Ідеї, думки, вся творчість Шевченкового генія стала тим 



живим феноменом, який далі розвивається вже в свідомості українського та 

світового суспільства. Пам’ятники цьому письменнику встановлено по всьому 

світу, цитати з його творів у своїх промовах використовують не лише пересічні 

українці, а й президенти різних країн світу. В українському літературознавстві 

існує навіть окрема галузь науки – шевченкознавство. 

Тарас Шевченко – одна людина, яка змогла врятувати націю. Під час 

жахливих утисків української мови, культури, традицій, він зумів зберегти їх, 

вдосконалити, та довести самобутність українського народу. Він талант, на 

плечах якого розквітнула всіма забута нація. І тепер нам потрібно дякувати 

Кобзарю, адже його життєвий шлях та творчий доробок – це істина, яка допомагає 

нащадкам дотримуватись головних моральних принципів, ніколи не забувати про 

Батьківщину та своїх земляків. 
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