
Презентацію підготували: 
Абрамова Ю. М., Стрижко Р. І., 
бібліотекарі  КЗ «ОСШІ ІІ-ІІІ 
ступенів «Обдарованість» ХОР»              



 Одним із символів України й усіх українців світу є Тарас 
Шевченко. Там, де живуть українці, з'являються пам'ятники Кобзареві, 
національному генію, виразнику ідей і прагнень українського народу. Вони 
встановлені в багатьох містах і селах України, а також у численних столицях 
і містах за кордоном. 
 Як це не дивно, але перший пам'ятник Кобзареві був відкритий не 
в Україні, а в  Казахстані, що  територіально належав до Російської імперії. 
На півострові Мангишлак, де поет відбував своє покарання, у 1881 році на 
напівкруглому постаменті було встановлено погруддя Тараса Шевченка. У 
1920 році пам'ятник був зруйновано, але через сім років – відновлено. 
  



Наш земляк , уродженець м. Люботин Харківської області, український скульптор Федір 
Петрович Балавенський, першим почав працювати над створенням пам'ятника Шевченку. 
У 1910 та 1912 рр. був членом журі конкурсу на проект пам'ятника Шевченкові для Києва; 
1911 р. отримав другу премію на конкурсі проектів пам'ятника Шевченкові. Але царським 
урядом було заборонено спорудження пам'ятника поетові. У 1903 р. створив скульптурний 
портрет Тараса Шевченка («Т. Г. Шевченко», гіпс). 
У 1919р.  Федір Петрович  створив пам'ятник-бюст Шевченкові для Києва, який простояв до 
серпня 1919р. і був розбитий денікінцями.  



 Перше погруддя поетові, виготовлене з мармуру, з'явилося в 
садибі меценатки Х. Алчевської в Харкові ще у 1889 році. Готуючись 
відзначити 100-річчя поета, у 1914 році у багатьох містечках і селах 
України, особливо на Західній Україні, було встановлено кілька десятків 
пам'ятників Тарасові Григоровичу. Переважно це були погруддя або 
невеликі фігури. Окремі з них, переживши десятиліття, вціліли й до 
наших днів. Наприклад, у Коломиї, Вовчинцях. Своєрідними 
пам'ятниками Кобзареві були насипні кургани з великими хрестами на 
вершині.  
 Перший великий пам'ятник з'явився в Україні у 1918 році у 
Ромнах, на території, контрольованій більшовицькою владою. Автор -  
відомий скульптор Іван Кавалеридзе. У тому ж році пам'ятники 
Шевченкові відкриті у Москві й Петербурзі. (автори відповідно -  С. 
Волнухін та Я. Тильберг). Але виконані вони були  поспіхом з крихких 
матеріалів, тому проіснували не дуже довго. У Ромнах же пам'ятник був 
відновлений у 1981 році у бронзі.      



м. Ромни. Кавалеридзе і Шевченко: діалог двох геніїв. 



У нашому місті монумент було 
урочисто відкрито 24 березня 

1935 року, тобто через 9 місяців 
після того, як Харків перестав 
бути столицею УРСР. Попри 

розміри й ідеологічну 
спрямованість, монумент не 
постраждав у Другу Світову 
війну. Саме біля пам'ятника 

Шевченкові в Харкові 30 серпня 
1943 року відбувся перший 

офіційний мітинг звільненого 
від німецьких окупантів міста за 

участю І. С. Конєва та М. С. 
Хрущова. 

Цей пам'ятник Т. Г. Шевченку 
офіційно визнаний 

найкрасивішим у Європі. 



 Пам'ятник Т.Г. Шевченку в м. Київ встановлений у 1939 р. На сьогодні 
пам'ятник є головною домінантою парку Шевченка та одним із символів сучасного 
Києва. Біля монумента нерідко відбуваються збори громадян, мітинги різноманітних 
політичних сил та громадських рухів. Також біля пам'ятника Кобзарю традиційно 
проводиться низка культурних заходів. Зокрема, щороку біля підніжжя пам'ятника 
відбувається церемонія вручення Народної Шевченківської премії. 



Пам'ятник Т. Г. Шевченку у Львові 
було відкрито 24 серпня 1992 року.  

Пам'ятник розташований на 
проспекті Свободи у самому серці 
Львова, завжди оточений великою 
кількістю квітів. У будь-який час 

доби можна споглядати 
композицію пам'ятника, в темну 
пору вона освітлена ліхтарями. 

Сьогодні площа біля пам'ятника є 
одним з найулюбленіших місць 
для зустрічей та проводження 
вільного часу серед львівської 

молоді. 
 

 
 



 Пам'ятник Тарасу Шевченку в Москві урочисто відкрито 10 
червня 1964 року з особистої ініціативи Микити Хрущова, тодішнього 
Першого секретаря ЦК Компартії Радянського Союзу (голови держави). 
 Зараз пам'ятник демонтований на реставрацію. 



 Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку - українському поетові, митцю і 
мислителю - в місті Миргороді Полтавської області є копією московського монумента 
Кобзареві. 
 Пам'ятник встановлено в центрі міста — на розі вулиць Гоголя та Шевченка. 
 Роботи по спорудженню пам'ятника виконано групою студентів-дипломників 
Миргородського керамічного технікуму на чолі з Л. П. Статкевичем. 
 Відкриття пам'ятника відбулося у 1971 році, тобто у рік 110-х роковин смерті 
Кобзаря. 
 



Відкритий за участю міністрів 
закордонних справ України та 

Польщі 13 березня 2002 року у сквері 
його ж імені. Вагомий внесок для 

встановлення та відкриття 
пам'ятника зробив тодішній посол 

України в Польщі Дмитро Павличко. 
На пам'ятнику чотири рядки із 

вірша Шевченка «Полякам»: 
Подай же руку козакові, 

І серце чистеє подай! 
І знову іменем Христовим 

Ми оновим наш тихий рай. 



У м. Гомель, що у Білорусі,  
25.05.2004 р. відбулося 

урочисте відкриття 
пам'ятника українському 
поету Тарасу Шевченкові.  

Скульптуру Кобзаря 
гомельській владі 

передала українська 
сторона. Усі роботи з 

благоустрою скверу імені 
Шевченка і місця, де 

розмістився пам'ятник, 
жителі Гомеля виконали 

власними силами. 



Пам'ятник встановлено в 
центрі Баку на проспекті 

Свободи. 
Автор пам'ятника — відомий 
український скульптор Ігор 

Гречаник, член Національної 
спілки художників України. 

Пам'ятник Тарасу Шевченку в 
Баку відкрито 30 червня 2008 

року.  



Пам'ятник Т.Г.Шевченку в 
Алмати 

встановлений у 2000 р. 
(скульптор В.Рожик). Пам’ятник 

з граніту, висота 3,5 м. 
Виготовлений в Житомирській 

області, на честь 9-ї річниці 
незалежності України. 

Встановлений на перехресті 
проспекту Достик і вулиці 

Т.Шевченка. 



Ташкентський пам'ятник Шевченкові 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. 
Пам'ятник Тарасу Шевченку в Ташкенті було урочисто відкрито у грудні 

2002 року.  



Цікава історія монумента Кобзареві в столиці США – Вашингтоні. Автор пам'ятника Лео Мол 
(Л.Г.Молодожанин). Встановлений він силами української діаспори. Але до його відкриття причетні 
п'ять американських президентів. Президент Г. Трумен був почесним головою комітету зі створення 
пам'ятника Т. Г. Шевченка, а майбутній президент Р. Рейган входив до складу цього комітету. Тодішній 
діючий президент Д. Ейзенхауер підписав схвалений парламентом закон про будівництво пам'ятника. 
Д. Кеннеді допоміг реалізувати задум, а спеціальну заяву президента Л. Джонсона вмурували під 
постаментом пам'ятника. Ще одна цікава деталь: при закладанні пам'ятника нашому Кобзареві 
використали спеціальну лопату, яку до того застосовували при закладанні пам'ятників Д. 
Вашингтонові й А. Лінкольну в американській столиці. Урочисто відкритий 27 червня 1964 року.   



У м. Вінніпег (Канада) пам'ятник Тарасу Шевченко було 
відкрито до 150-річчя від дня народження силами і на кошти 
діаспори. Його автор – канадець українського походження  

А. Драган. 



У  Вінніпезі (Канада) є два пам’ятники Тарасу Шевченку: монумент біля 
провінційного парламенту (слайд17) та скульптура у парку скульптур (автор 
Лео Мола). У 1992 р. на Всесвітньому Українському конгресі в Києві 
уродженець України канадський скульптор Лео Мол (Л.Г.Молодожанин) 
запропонував створену ним скульптуру Т. Г. Шевченка для встановлення  в 
Санкт-Петербурзі.  Пам'ятник був відкритий 22 грудня 2000 р.  

Автор:  Лео Мол,  
м. Вінніпезен  
 

Автор: Лео Мол, м. Санкт-Петербург 



У столиці Литви Вільнюсі 4 вересня 2011 
року відкрили пам'ятник українському 
поетові Тарасу Шевченку. У   церемонії 

відкриття пам'ятника взяли участь голова 
Верховної Ради України Володимир 

Литвин, мер Вільнюса Артурас Зуокас і 
голова Сейму Литовської Республіки 

Ірена Дягутене. За словами Литвина, в 
місті Вільно (тодішня назва Вільнюса) 
Шевченко навчався живопису з 1829 по 
1831 роки, у цьому місті проявився його 

талант. "Саме тут він зрозумів і усвідомив, 
що за свободу треба боротися. Я 

щасливий сьогодні від того, що у Вільно є 
пам'ятник Шевченку", - сказав голова 

Верховної Ради України.  



2008 року в Пекіні у парку «Чаоян» відбулася урочиста церемонія відкриття 
погруддя великого українського поета Тараса Шевченка. 

Як повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України, це  
погруддя - перший пам’ятник Великому Кобзарю не лише в Китаї, а й в усьому 

азіатсько-тихоокеанському регіоні. Автор погруддя Т.Шевченка відомий 
китайський скульптор ЮАНЬ Сікунь.  



Пам'ятник великому українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку  в Буенос-Айресі відкрито у 1971 
році. 

Пам'ятник був подарований українською громадою в Аргентині до 75-ї річниці прибуття перших 
емігрантів з України на  знак вдячності за наданий притулок. 

Пам'ятник Тарасу Шевченку складається з двох частин: статуї письменника й алегоричного рельєфу. 
Автор пам'ятника - канадський скульптор українського походження Леонід Молодожанин (Лео Мол). 

Скульптура письменника виконана з бронзи і має  висоту 3,45 м, встановлена на постаменті з червоного 
граніту, де висічені останні рядки з вірша «Стоїть в селі Суботові ...»  іспанською мовою. Поруч 

встановлено  гранітний  рельєф довжиною 4,65 м та висотою 2,85 м, що зображає борців за свободу. 



Погруддя Тарасові Шевченку 
було відкрито під час проведення 
Тижня українського мистецтва та 

культури в Енкарнасьйоні 
(Парагвай) 15 листопада 1976. 

Президент Альфредо Стресснер 
відкривав погруддя на площі 

Пласа-де- Армас у присутності 
гостей не лише з Парагваю, а 

також з українських товариств 
Аргентини, Бразилії, Сполучених 

Штатів Америки та Канади.  
Українською мовою на п'єдесталі 
написано: «Найбільший поет та 
національний пророк України». 



Табличка біля пам'ятника  

Грузія, Тбілісі. 
 Пам'ятник Тарасові Шевченку було 

відкрито 2 березня  2007 року 



Оригінальністю трактування образу Кобзаря виділяється пам'ятник  у Римі. Тут 
Шевченко з'являється в образі античного філософа з піднятою у вітанні правою 

рукою. Автор – італійський скульптор У.Мацеї. Розташовано пам'ятник перед 
греко-католицьким собором Святої Софії. Відкриття відбулося у 1973 році за 
участю вищого греко-католицького духовенства, а також великої кількості 

українців.  



На сьогоднішній день у світі налічується 1384 
пам’ятника Тарасу Шевченкові: 1256 в Україні та 

128 за кордоном – у 35-ти державах. 
В Україні найбільше пам’ятників встановлено на 

Івано-Франківщині – 201.  


