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ВСТУП 

Шевченківський національний заповідник (далі – Заповідник) – це історико-

культурний, науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений на базі комплексу 

пам’яток (об’єктів) культурної спадщини та пам’яток природи, пов’язаних з життям і 

вшануванням пам’яті Тараса Шевченка та призначений для здійснення їх комплексного 

наукового дослідження та охорони. Заповідник створений згідно з постановою Ради 

Міністрів УРСР від 21 листопада 1989 року № 287 «Про створення Шевченківського 

національного заповідника в м. Каневі» на базі Канівського державного музею-заповідника 

Т.Г. Шевченка, що діяв відповідно до Постанови РНК УССР від 20 серпня 1925 року № 366 

«Про оголошення території могили Т.Г. Шевченка державним заповідником», з метою 

дбайливого збереження шевченківських меморіальних місць і навколишнього природного 

середовища. Статус національного Заповіднику підтверджено Указом Президента України 

від 11 жовтня 1994 року № 587 «Про національні заклади культури». 

До складу Заповідника входять могила Тараса Шевченка, пам’ятки (об’єкти) 

культурної спадщини українського народу, що становлять історико-культурну цінність та 

органічно об’єднані в один меморіальний комплекс, а також під його контролем природні 

ландшафти і пам’ятки природи, їх охоронні зони та інші об’єкти Канівщини, пов’язані з 

іменем Тараса Шевченка.  

Діяльність Заповідника як пам’яткоохоронної та науково-освітньої інституції 

у 2021 році була зосереджена на виконанні завдань, викладених у законодавчих 

документах та урядових програмах: Постанові Верховної Ради України від 

5 червня 2014 року №1326-VІІ «Про рекомендації парламентських слухань на тему «Тарас 

Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя від дня народження)», Указі 

Президента України від 18 серпня 2020 року № 329 «Про заходи щодо підтримки сфери 

культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму», 

вітчизняних та міжнародних нормативно-правових актах, Плані організації території 

Шевченківського національного заповідника, Генеральному плані розвитку 

Шевченківського національного заповідника, Положенні про Шевченківський 

національний заповідник, плані роботи на 2021 рік. 

Важливе місце в діяльності Заповідника відведене охороні пам’яток (об’єктів) 

культурної та природної спадщини, що входять до його складу, дотриманню визначених 

Планом організації території Шевченківського національного заповідника (2013) режимів у 

межах його територій та охоронних зон, виконання умов охоронних договорів на пам’ятки. 

Заповідником були подані заявки на участь проектів робіт з реставрації, консервації, 

ремонту на пам’ятках культурної спадщини у рамках програми «Велике будівництво» 

(відбрано 4 (чотири) об’єкти: на 2021 рік – Будинок музею Т. Г. Шевченка). Розпочато 

розробку науково-проєктної документації – коригування «Плану організації 

Шевченківського національного заповідника» (2013). 

Здійснювались роботи з переукладання охоронних договорів, актуалізації облікової 

документації, розробці і коригуванню нормативних документів. Продовжено роботи по 

впровадженню QR-кодів на пам’ятки (об’єкти) Заповідника. Проводились роботи щодо 

занесення пам’яток та природних ландшафтів Заповідника до Списку об’єктів Світової 

спадщини ЮНЕСКО. Були вжиті заходи щодо захисту Меморіалу, інших пам'яток і 

заповідних території, їхніх охоронних зон від експансії агресивного міського середовища, 

корпоративних та приватних землеволодінь. Продовжено роботи з розширення території, 

захисту унікальних історичних та природних ландшафтів, що відкриваються з могили 

Тараса Шевченка, зокрема пам’ятки  археології національного значення – багатошарового 

городища «Пилипенкова Гора» (Ох. №230010-Н), у зв’язку із незаконним будівництвом у 

районі човнової станції, що рохташована по дорозі до Меморіалу Тараса Шевченка. 

Розгорнуто широку кампанію щодо недопущення зміни цільового призначення земельної 

ділянки, площею 22 га у Лівобережних охоронних зонах Заповідника (будівництво 

піщаного кар’єру, а поруч – заводу з виготовлення асфальтобетонних сумішей), яка відіграє 

важливе значення у формуванні довкілля Тарасової Гори.  

Продовжувались роботи щодо приєднання до складу Заповідника Межиріцького 

поселення мисливців на мамонтів, внесеного до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
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як «Стоянка» (Ох. №230017-Н) – пам’ятки археології національного значення (с. Межиріч 

Черкаської області); заходи щодо уточнення меж, впорядкування та приведення у 

відповідність до фактичного використання Заповідником природоохоронної документації 

на об'єкт природно-заповідного фонду – заповідного урочища «Канівські гори» та 

створення парку – пам’ятки природи місцевого значення «Тарасова гора».  

На обліку у Заповіднику станом на 31.12.2021 р. перебуває 83 452 музейних 

предметів, з них основного фонду – 64 334 од. та науково-допоміжного – 19 118 одиниць 

збереження. Протягом 2021 р. зібрано і взято на облік 696 од. (648 – основного фонду і 48 – 

науково-допоміжного фонду). 

Кількість предметів основного фонду, що потребують реставрації, на кінець 

звітного періоду становить 800 од. 

Кількість предметів основного фонду, що експонувалися протягом року – 2 798 од., 

з них на виставках: 244 – у музеях Заповідника і 84 – поза його межами. 

Протягом року продовжувались роботи з оновлення експозиції у музеї Тараса 

Шевченка. Експозиційний вузол, пов’язаний з періодом заслання Тараса Шевченка 

поповнився речами казахського побуту; до експозиції з історії Шевченкової могили 

вміщено фото «На плавучому готелі «Чайка» (1918 р.), портрети бандуристів Василя 

Литвина та Юрія Даниліва (1927-1988, м. Львів), фото В’ячеслава Чорновола і Михайла 

Бойчишина на Тарасовій Горі 22 травня 1993 р. До нових експонатів підготовлено та 

вміщено підтекстівки українською та англійською мовами. 

Заповідником організовано і проведено 55 виставок: 35 стаціонарних, 5 пересувних 

та 15 онлайн-виставок, які відвідало 45 730 осіб. В результаті реалізованих виставкових 

проектів музейна збірка Заповідника поповнилась 77 музейними предметами основного та 

науково-допоміжного фондів, зокрема, від виставок, організованих у музеї Тараса 

Шевченка надійшло 48 предметів, у Музеї народного декоративного мистецтва – 

29 предметів. 

Протягом звітного періоду у Заповіднику виконувалася 21 наукова тема. Наукові 

співробітники взяли участь в 12 міжнародних, 11 всеукраїнських і 4 регіональних науково-

практичних заходах, де було оприлюднено 69 доповідей. При цьому Заповідником було 

організовано і проведено 6 наукових заходів, з них 2 міжнародні (у т.ч. 1 у якості 

співорганізаторів), 2 всеукраїнські (у т.ч. 1 у якості співорганізаторів), 2 регіональні: 1 

наукове засідання та 1 круглий стіл регіонального рівня, на яких було оприлюднено 

31 доповідь.  

У 2021 році здійснено 7 видань (1. Тарасова гора: люди і події: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції до 160-річчя повернення Тараса Шевченка 

в Україну. Канів, 21 травня 2021 р. / Упорядник Л. О. Чорна. Київ: «Панмедія», 2021. 

240 с.: іл.; 2. Чернеча гора: науково-публіцистичний вісник Шевченківського 

національного заповідника в Каневі. 2021. №1-2(31-32) – 12 с.; 3. Дмитро Стецько. Поза 

часом. Виставка пам᾽яті: альбом-каталог / Упоряд. Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., 

Тернопіль: Колір Принт (ФОП Шабала Ю.Є.), 2021. 64 с.; іл.); 4. Музей народного 

декоративного мистецтва: [буклет] / Автори тексту: Н.М. Басиста, Т.В. Ярмош. Канів, 2021. 

19 с.; 5. Народне декоративне мистецтво Канівщини: [буклет] / Автори тексту: 

Н.М. Басиста, Т.В. Ярмош. Дніпро: Видавець Ольга Обдимко. Друк: ФОП 

Обласов В.А., 2021. 20 с.; 6. Яхімович А. Родовід Тараса Шевченка в його нащадках. – 2-ге 

вид., доп. Дніпро: Видавець Ольга Обдимко. Друк: ФОП Обласов В.А., 2021. 145 с.; іл.; 

7. Тарасова світлиця: 30 років з часу відтворення [набір листівок з серії «Тарасова гора в 

образотворчому мистецтві» фондової колекції Шевченківського національного 

заповідника] / Уклад. Кардаш Ю.А., Миколенко Л.В., Чулкова Т.М. Канів: Родень, 2021. 

12 шт. ; іл. 

Опубліковано 75 статтей, з них 23 дописи (у т.ч. 1 рецензію) у 2 науково-

публіцистичних виданнях та 52 наукові статті у 25 виданнях (наукових виданнях, які 

індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus: 1, фахових наукових виданнях 

України (категорія Б): 2, наукових виданнях України: 6, колективних монографіях: 1, 

презентаційно-іміджевих виданнях: 1, матеріалах міжнародних конференцій: 9, збірниках 
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матеріалів всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, вебінарів, 

круглих столів: 32). 

Протягом року музеї та виставки Заповідника оглянули 63 219 відвідувачів, для 

яких науковими співробітниками та екскурсоводами було проведено 2 742 екскурсії. 

Кільіксть іноземців, що відвідали музеї Заповідника протягом 2021 року склала 325 осіб із 

28 країн світу, для яких проведено 44 екскурсії українською, англійською, російською, 

німецькою та французькою мовами.  

Шевченківський меморіал, музей Тараса Шевченка та «Тарасову світлицю» 

відвідали 59 506 осіб з України, для яких проведено 2 742 екскурсії  та 325 іноземних 

туристів (з 28 країн), для яких проведено 44 екскурсії. Музей народного декоративного 

мистецтва відвідали 3 713 осіб, для яких було проведено 67 екскурсій, а також 15 

оглядових екскурсій містом.  

Науковими співробітниками у навчальних закладах області, міста та району 

прочитано 136 лекцій на теми шевченкознавства, українознавства, національного 

відродження, історії України, культури та мистецтва.  

Протягом року проведено 67 культурно-освітніх масових заходів (у тому числі 

квести, майстер-класи та заходи в онлайн-форматі), за активної участі співробітників 

Заповідника, які, активно долучалися до подій та заходів за межами Заповідника, зокрема, 

взяли участь у 28 фестивалях, виставках, вернісажах, зустрічах.  

У звітному році Заповідник відзначив ряд пам’ятних і ювілейних дат. Зокрема, до 

160-річчя повернення Тараса Шевченка в Україну було організовано і проведено дві 

наукові конференції: Дев’яті Міжнародні Шевченківські читання «Створення нової 

наукової біографії Тараса Шевченка: концептуальні підходи та дослідницькі стратегії» 

(23 вересня)  та Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Тарасова Гора: люди і 

події » (21 травня). До 30-річчя відтворення першого народного музею «Тарасової 

світлиці» – культурно-мистецький проект, круглий стіл за участі заслуженої артистки 

України Наталки Мамалиги, народної артистки України Наталки Сумської, громадського 

діяча Миколи Томенка, кобзаря Михайла Полотая, творчу зустріч з художниками, в рамках 

виставки «Тарасова світлиця» в мистецькому доробку українських художників» за участі 

народного художника України Івана Бондаря, заслуженого діяча мистецтв України Галини 

Морозової, заслуженого художника України Анатолія Буртового, члена НСХУ Володимира 

Гарбуза, голови ГО «Асоціації дружби Ламберсар – Канів – Україна», художника Анатолія 

Леонтьєва, голови Черкаського осередку НСХУ Романа Кравчука, художника Олексія 

Шевченка. 

У Шевченківські дні (09, 10 березня, 22 травня), в День Незалежності України 

проведено традиційні дні відкритих дверей для відвідувачів. 

Консолідуючу роль продовжувала відігравати музей «Церква Покрови Пресвятої 

Богородиці», де в рамках культурологічного проекту «На прощу до Тараса» вже 

традиційно відбулася проща віруючих УГКЦ (13 березня), в якій взяли участь 

представники українських церков, влади та громадськості. 

Серед особливо резонансних, суспільно важливих загальнодержавних та 

міжнародних подій, які відбулися у Заповіднику протягом року, варто відзначити зустріч 

колективу Заповідника із Президентом України Володимиром Зеленським і Міністром 

культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком (20 жовтня), а також 

включення об’єктів Заповідника до програми Президента «Велике будівництво».  

Заповідником продовжено Всеукраїнську акцію «Паростки єднання», в рамках якої 

пагони, що проросли з жолудів дуба, зібраних на Тарасовій горі, висаджено у 

смт. Щербинівка Торецької громади Донецької обл. та с. Осій Закарпатської обл., що 

сприяє розширенню та зміцненню наукових і культурних зв’язків Заповідника. 

Продовжувалася співпраця з професором Кінгстонського університету доктором 

Аланом Флаверсом (Великобританія) з метою популяризації української літератури в 

англомовній аудиторії, культурологічного співробітництва та розробки концепції Центру 

міжнародної співпраці імені Віри Річ при Заповіднику.  

З метою забезпечення своєчасного планування, моніторингу, аналізу та координації 

усіх напрямів діяльності у Заповіднику протягом 2021 року працювали Вчена та Науково-
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методична ради, на яких розглядались питання з основної діяльності Заповідника, 

затверджувались документи нормативного, організаційного, методичного характеру, 

матеріали до екскурсій, лекційно-презентаційні матеріали тощо. Водночас відбувались 

засідання інших консультативно-дорадчих органів Заповідника: 23 засідання Фондово-

закупівельної комісії, 41 засідання Комісії із соціального страхування, 3 засідання Комісії з 

отримання благодійної допомоги, грантів та дарунків, засідання Комісії з обстеження 

технічного стану будівель, інженерно-технічних споруд та мереж, пам’яток (об’єктів) 

культурної спадщини Шевченківського національного заповідника, 1 засідання 

Бібліотечної ради та ін. 

До бібліотеки упродовж року надійшло 102 примірники книг, на які зроблено 

бібліографічні описи (станом на 31.12.2021 року бібліотечний фонд налічує 52049 од., з них 

20268 од. – бібліотека-депозитарій). З метою задоволення культурних потреб широкого 

кола відвідувачів інформаційно-бібліотечним відділом було охоплено 2789 читачів. 

З метою підвищення кваліфікації, набуття нових професійних знань та 

впровадження передового досвіду працівники Заповідника протягом звітного періоду 

брали участь у фаховому навчанні, стажуванні, тренінгах, семінарах, воркшопах тощо. 3 

наукові співробітники Заповідника навчаються в аспірантурі / докторантурі. 

Діяльність Заповідника з охорони природи проводилась відповідно до плану роботи 

та чинного законодавства, зокрема, здійснювався контроль за дотриманням встановлених 

режимів у зонах охорони та охоронного природного ландшафту, за станом схилів гір, ярів, 

валів та водозбірних лотків, фотомоніторинг об’єктів та ландшафтної структури, виконано 

комплекс сезонних робіт по догляду за зеленими насадженнями та газонами верхнього та 

нижнього парків, прилеглої території навколо пам’ятника Івану Підкові та церкви Покрови 

Пресвятої Богородиці.  

Протягом року виконувались планові ремонтно-реставраційні та відновлювані 

роботи на об’єктах Заповідника: здійснено благоустрій території, прилеглої до могили 

Тараса Шевченка, проведено роботи по впорядкуванню території біля першого народного 

музею Кобзаря – «Тарасової світлиці»; здійснено підняття підлоги в музеї «Церква 

Покрови Пресвятої Богородиці», проведено благоустрій малих архітектурних форм на 

території Заповідника тощо.  

Протягом звітного періоду службами Заповідника створювалися належні умови для 

виконання колективом функціональних обов’язків, забезпечення режимів збереження 

пам’яток, музейних цінностей та охорони території. Інженерно-технічною та 

бухгалтерською службами забезпечувалося своєчасне тепло-, електро і водопостачання. 

Заробітні плати та інші соціальні виплати проводились у визначені законодавством 

терміни. Основою фінансування Заповідника, як і у попередні періоди, були кошти 

загального фонду державного бюджету. Для забезпечення діяльності Заповідника також 

залучались інші джерела фінансування, у тому числі благодійні внески та дарунки.  

Структура Заповідника і кадровий потенціал. У 2021 р. діяльність Заповідника 

забезпечували співробітники таких штатних підрозділів: апарат управління (у складі сектор 

роботи з персоналом); бухгалтерська служба; бібліотечно-інформаційний відділ; 4 науково-

дослідні відділи: 1) фондової роботи (у складі 2 сектори – сектор обліку, сектор 

збереження); 2) відділ наукових досліджень (у складі 3 сектори - «Тарас Шевченко в житті і 

творчості», «Історія Шевченкової могили», експозиційно-виставкової роботи; 3) історико – 

краєзнавчих досліджень; 4) охорони пам’яток історії, культури та природи, а також відділ 

культурно-освітньої роботи (у складі сектор інформаційно – екскурсійної роботи), 

інженерно-технічний відділ; господарський відділ (з 01.12.2021 перейменовано на відділ 

матеріально-господарського забезпечення); реставраційна майстерня.  

Штатний розпис за загальним і спеціальним фондами передбачав 129 посад (за 

загальним – 123, спеціальним – 6). Станом на 31.12.2021 р. фактично зайнятих посад –

 121 (за загальним фондом – 116,5, за спеціальним – 0). У числі штатних співробітників 

перебувають 26 наукових співробітників, 6 з яких мають науковий ступінь кандидата наук. 

Середній вік працівників Заповідника становить 51 рік. Гендерні особливості кадрового 

складу: жінок – 88 (73 %), чоловіків – 32 (27 %). У 2021 році прийнято на роботу 14 осіб, 

звільнено - 13. 
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Протягом року як Заповідник, так і ряд його працівників отримали нагороди, 

грамоти та подяки від державних установ, громадських організацій, творчих спілок тощо.  

Усі заходи, що відбувалися у Заповіднику протягом звітного періоду, анонсувалися 

та висвітлювалася через засоби масової інформації – офіційний веб-сайт Заповідника, 

офіційні сторінки соціальних мереж Facebook, Instagram, канал YouTube «Tarasova Gora», 

місцеві та регіональні періодичні видання тощо. 
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І. ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Робота зі збереження пам’яток (об’єктів) культурної спадщини: 

Постійно забезпечувалося дотримання визначених Планом організації території 

Шевченківського національного заповідника режимів у межах території Заповідника та 

його охоронних зон (Коваленко В. М., Ліховий І.Д., Брижицька С.А., Дзима В. В.). 

Постійно здійснювався контроль за дотриманням умов «Охоронного договору» (№1 

від 27.12.2005) та «Додаткової угоди №1 про доповнення охоронного договору на пам’ятку 

культурної спадщини №1 від 27.12.2005» від 15 листопада 2012 р. на комплекс пам’яток 

Заповідника між Міністерством культури України і Заповідником; умов «Охоронного 

договору на пам’ятку історії, монументального мистецтва національного значення – 

Могилу поета Т. Г. Шевченка (1861 р.) від 19.07.2019 р. №538/10-2/61-19 між 

Міністерством культури України та Шевченківським національним заповідником», 

«Охоронного договору на пам’ятку археології національного значення – Багатошарове 

городище «Пилипенкова Гора» від 27.12.2019 №947/10-2/61-19 між Міністерством 

культури України та Шевченківським національним заповідником»; «Охоронного договору 

на Будинок музею Т. Г. Шевченка – пам’ятка архітектури місцевого значення між 

Управлінням культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної 

адміністрації і Шевченківським національним заповідником від 16 жовтня 2020 р. №4», 

«Охоронного договору на пам’ятку історії місцевого значення – Могилу І. Ядловського 

(1933) від 04.11.2020 р. №6 між Управлінням культури та охорони культурної спадщини 

Черкаської обласної державної адміністрації і Шевченківським національним 

заповідником», «Охоронного договору  на пам’ятку архітектури місцевого значення – 

будівля, в якій розміщувалась крамниця єврейських трогових рядів. 1898) від 01.12.2020 р. 

№7 між Управлінням культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної 

державної адміністрації та Шевченківським національним заповідником». 

 

Здійснювався контроль за станом збереження та ходом ремонтно-реставраційних 

робіт на:  

пам’ятках, що входять до складу Заповідника: 

- могила поета Т. Г. Шевченка (1861 р.) – пам’ятка історії та монументального мистецтва 

(охор. №230013-Н);  

- будинок музею Т.Г. Шевченка (1934-1937, 1939 рр., архітектори В.Г. Кричевський і 

П.Ф. Костирко) – пам’ятка історії місцевого значення (Ох. №4601-Чк); 

- могила Івана Ядловського (1846-1933), довголітнього доглядача Шевченківського 

меморіалу – пам’ятка історії (охор. №54-Чк/4);  

- багатошарове городище «Пилипенкова гора» – пам’ятка археології (ох. №230010-Н); 

- могила письменника А.П. Гайдара (1941р.), перепоховання 1947 р. – пам’ятка історії 

місцевого значення (охор. № 4523-Чк); 

- будинок колишнього базиліанського училища. 1784 р. – пам’ятка історії місцевого 

значення (охор. №3885); 

- будівля, в якій розміщувалася крамниця єврейських торгових рядів. 1898 р. – пам’ятка 

архітектури місцевого значення (охор. №4535-Чк); 

об’єктах, що входять до складу Заповідника: 
- Стежина Корифеїв – (західний схил Тарасової гори, стежка, якою піднімалися до могили 

Тараса Шевченка в ХІХ–ХХ ст. видатні діячі культури); 

- архітектурно-меморіальний комплекс сходжень на Тарасову гору (1977 р., 

арх. А. Мошенський, О. Добродієв); 

- пам’ятний знак українському патріоту, учаснику визвольних змагань, Герою України 

Олексі Гірнику (2009 р.); 

- територія верхнього та нижнього парків Заповідника; 

- перший народний музей Т. Г. Шевченка – «Тарасова світлиця» (1884 р.; розібрана 1936 р.; 

відтворена 1989-1991 рр.); 

- церква Покрови Пресвятої Богородиці (2013 р.); 

- пам'ятний знак українському гетьману Івану Підкові (2007 р.); 
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- пам’ятний знак «Звідси почався останній шлях Тараса Шевченка на Чернечу гору в 

безсмертя 22 (10) травня 1861 року». 

Забезпечувався контроль за станом місць та пам’яток, пов’язаних з іменем Тараса 

Шевченка та історією Тарасової гори, зокрема: 

на території Канева: 

-  Успенський (Георгіївський) собор (1144 р.) – пам’ятка археології, історії (охор. 

№230014-Н);  

на міському цвинтарі по вул. Монастирок: 

- могила кобзаря Олекси Чуприни (1908 – 1993 рр.) (охор. № 3943);  

- могила Ониська Слабченка (1925-1943), в’язня трудового табору, що діяв в часи 

нацистської окупації в музеї Тараса Шевченка в Каневі;  

- могила шевченкознавця Якова Данилова (1920 – 1998 рр.); 

- пам’ятний знак жертвам голодомору 1932 - 1933 рр. (2003 р.); 

- місце поховання людських останків (ХVIII - ХІХ ст.), виявлених під час встановлення 

пам’ятного знака українському гетьману Івану Підкові (2007 р.) та при спорудженні церкви 

Покрови Пресвятої Богородиці (2013 р.); 

- місце поховання праху Віри Річ (Елізабет Джоан Річ) (1936 – 2009) (2011 р.) пам’ятка 

історії місцевого значення охоронний №4600-Чк;  

на міському цвинтарі по вул. Сельце: 

- могила Ликери Полусмак (1917 р.) (ох. №3886); 

на території Канівського природного заповідника:  

 - гора Мотовиловщина (Велике Скіфське городище); 

на території Канівського природного заповідника:  

  - Останній шлях Кобзаря (1861 р.). Реєстровий № 3887; 

на території Канівського району: 

 с. Пекарі: 

- пам’ятний знак про перебування влітку 1859 р. Тараса Шевченка;  

- пам’ятний знак на місці,де стояла хата Опанаса Дяченка,в якій влітку 1859 р. зупинявся 

Тарас Шевченко; 

с. Мартинівка: 

- пам’ятний знак про перебування Тараса Шевченка («Тут неодноразово проїжджав Т.Г. 

Шевченко з м. Корсуня в села Межиріч та Пекарі, щоб купити собі садибу»);  

с. Келеберда: 

- пам’ятний знак на місці, де 1859 р. Тарас Шевченко створив етюд «Коло Канева»;  

с. Межиріч:  

- пам’ятний знак про перебування у селі 1859 року Тараса Шевченка;  

- пам’ятка археології національного значення – Межиріцьке поселення мисливців на 

мамонтів, внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток як «Стоянка» (1,5 млн. – 

10 тис. років до нашої ери). Ох. №230017-Н) 
с. Лука: 

- пам’ятний знак про відвідання Тараса Шевченком у 1859 році заводу 

І.П. Дзендзеловського;  

с. Прохорівка:  

- могила вченого-природознавця, історика і фольклориста Михайла Максимовича (1804-

1873 р.) – пам’ятка історії (охор. №230019-Н).  

Здійснювався контроль за пам’ятками природи на території Заповідника: 

 - парк, закладений поряд з могилою Кобзаря в 1960-х рр. з нагоди 100-річчя з дня смерті та 

150-річчя від дня народження поета; Дуби Т.Г.Шевченка. Ріш. Черкаського ОВК № 367 від 

27.06.1972 (ботанічна пам’ятка природи); 

 - верба, посаджена в 1970-х роках з гілки Шевченкової верби в м. Форт Шевченка 

(Республіка Казахстан). Ріш. Черкаського ОВК № 367 від 27.06.1972 р. (ботанічна пам’ятка 

природи); 

 - державне заповідне урочище «Канівські гори». Площа – 42 га. Ріш. Черкаської облради 

№354 від 21.11.1984 р.; 
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 - дуби на Тарасовій горі. Площа – 0,01 га. Ріш. Черкаської обласної ради від 22.03.2013 

№21-16/VI «Про території та об’єкти природо-заповідного фонду області» (ботанічна 

пам’ятка природи).   

 

Розробка і коригування нормативних документів: 

Роботи з актуалізації облікової документації на пам’ятки (об’єкти) культурної спадщини 

Шевченківського національного заповідника: 

- підготовлено і направлено звернення до Українського державного інституту культурної 

спадщини (як розробника облікової документації на «Будинок музею Т. Г. Шевченка» у 

2019 р.) щодо приведення облікової документації на пам’ятку, занесену до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України у відповідність до вимог наказу Міністерства 

культури та інформаційної політики України № 2217 від 21.10.2020 р. «Про занесення 

об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», а, 

саме – внесення змін до облікової документації на об’єкт культурної спадщини – 

«Будинок музею Т. Г. Шевченка» за видом – пам’ятка історії та категорією місцевого 

значення, охоронний №4601-Чк (Лист №431 від 25.11.2021 р.) (Коваленко В. М., 

Ліховий І.Д., Дзима В. В.); 

- виготовлено Українським державним інститутом культурної спадщини нову облікову 

документацію на «Будинок музею Т. Г. Шевченка» (Київ, 2021); 

- підготовлено і направлено звернення до Управління культури та охорони культурної 

спадщини Черкаської ОДА щодо затвердження відкоригованого у 2021 р. Українським 

державним інститутом культурної спадщини паспорту на пам’ятку історії місцевого 

значення – «Будинок музею Т. Г. Шевченка», охоронний №4601-Чк (Лист №443 від 

06.12.2021 р.) (Коваленко В.М., Дзима В.В.); 

- звернення до Українського державного інституту культурної спадщини, щодо 

коригування облікової документації на пам’ятку культурної спадщини – «Могила 

письменника А. Гайдара», охоронний номер 4523-Чк (Лист №454 від 10.12.2021) 

(Коваленко В. М., Дзима В. В., Юрченко І. К., Миколенко Л. В.); 

- Українським державним інститутом культурної спадщини Міністерства культури та 

інформаційної політики України здійснено коригування облікової документації на 

пам’ятку культурної спадщини «Могила письменника А. Гайдара», охоронний №4523-

Чк– пам’ятку історії місцевого значення (2021 р.);  

- підготовлено і направлено звернення до Управління культури та охорони культурної 

спадщини Черкаської обласної державної адміністрації щодо затвердження 

відкоригованої у 2021 р. Українським державним інститутом культурної спадщини 

Міністерства культури та інформаційної політики України наукової документації – 

паспорту на пам’ятку історії місцевого значення – «Могила письменника А. Гайдара» 

(Лист №473 від 24.12.2021) (Коваленко В. М., Ткач В.О., Дзима В. В., Юрченко І. К., 

Миколенко Л. В.). 

 

Укладання охоронних доворів: 

Згідно з пам’яткоохоронним законодавством продовжено роботи із переукладання 

охоронних договорів на пам’ятки місцевого значення між Управлінням культури та охорони 

культурної спадщини Черкаської ОДА і Шевченківським національним заповідником: 

- підготовлено та направлено до Управління культури та охорони культурної спадщини 

пакет документів для укладання нового Охоронного договору на пам’ятку історії 

місцевого значення – «Будинок музею Т. Г. Шевченка», охоронний №4601-Чк. (Лист 

№443 від 06.12.2021) (Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Дзима В.В., Манжара Г.І., 

Миколенко Л.В., Юрченко І. К.).   

 

Між Управлінням культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної 

державної адміністрації та Шевченківським національним заповідником укладено 

Охоронний договір №12 від 7 грудня 2021 р. на пам’ятку історії місцевого значення – 

«Будинок музею Т. Г. Шевченка», охоронний №4601-Чк (Черкаська обл., м. Канів, вул. 

Шевченка, 102 (Тарасова Гора).  
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- Підготовлено і направлено до Управління культури та охорони культурної спадщини 

пакет документів для укладання Охоронного договору на пам’ятку історії місцевого 

значення – «Могила письменника А. Гайдара» (Черкаська обл., м. Канів, на території 

меморіального парку Вічної Слави). Ох. №4523. (Лист №474 від 24.12.2021)(Коваленко 

В. М., Дзима В. В., Ткач В.О., Юрченко І. К., Манжара Г. І., Миколенко Л.В.). 

 

Отримання свідоцтв про реєстрацію об’єкта як пам’ятки: 

- відповідно до подання Шевченківського національного заповідника від 11.12.2020 

№500 (вхідний реєстраційний від 17.12.2020 №36644/7.1-20) щодо реєстрації об’єкта 

культурної спадщини як пам’ятки: «Будівля, в якій розміщувалась крамниця 

єврейських торгових рядів. 1898 р.» Міністерством культури та інформаційної політики 

України видано «Свідоцтво про реєстрацію об’єкта культурної спадщини як пам’ятки: 

Будівля, в якій розміщувалась крамниця єврейських торгових рядів. Дата утворення 

об’єкта: 1989 р. Вид об’єкта: пам’ятка архітектури, категорія – місцевого значення. 

Ох.№4535-Чк (Серія ЧК №1/2021) (Дзима В.В., Миколенко Л.В.).   

 

Коригування «Плану організації території Шевченківського національного заповідника» 

(затверджено наказом Міністерства культури України №515 від 12.06.2013):  

 З метою забезпечення збереження і доцільного використання пам’яток (об’єктів) 

культурної спадщини Шевченківського національного заповідника, Українським 

державним інститутом культурної спадщини розпочато розробку науково-проєктної 

документації – коригування «Плану організації Шевченківського національного 

заповідника» (2013). 

Заповідником здійснено наступні кроки: 

- висловлено позицію щодо концептуальних засад збереження і розвитку Шевченківського 

національного заповідника; 

- надано вихідні дані та пропозиції щодо функціональної організації території Заповідника, 

кількості відвідувачів музею (організованих та неорганізованих), кількість відвідувачів на 

території тощо (вересень, робоча група); 

- лист до Канівського міського голови щодо офіційної позиції Канівської міської ради в 

розрізі законності містобудівних перетворень на території Канівської ОТГ, зокрема з 

урахуванням обмежень берегової лінії Дніпра, в контексті онлайн наради робочої групи з 

розробки науково-проєктної документації «Коригування плану організації території 

Шевченківського національного заповідника» (21.10.2021) за участі представників 

Українського державного інституту культурної спадщини, Шевченківського національного 

заповідника і Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської 

міської ради, на якій було розглянуто питання щодо коригування Плану організації 

території Шевченківського національного заповідника (2013), а саме створення 

туристичної інфраструктури і облаштування території, зокрема забудови території 

нижнього парку («Левада») Заповідника: створення міського парку, археологічного парку, 

автостоянки, готелю з конгрес холом і виставковими залами на 300-та місць та рестораном, 

адмінбудівлі, яхт-клуб з автостоянкою, реконструкція причалу тощо, з чим Заповідник 

категорично не погоджується (Лист №387 від 26.10.2021 р.) (Ліховий І. Д., Дзима В. В.); 

- лист-звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо загроз 

заповідним територіям, зокрема щодо неузгоджених із Шевченківським національним 

заповідником пропозиціями щодо забудови території Нижнього парку («Левада»). Додаток: 

«Протокол №7 розширеного засідання Вченої ради Шевченківського національного 

заповідника від 26 жовтня 2021 р.» (Лист №393 від 01.11.2021 р.) (Ліховий І. Д.). 

- надано картографічний матеріал, іконографію, інформацію щодо охоронних зон 

Шевченківського національного заповідника та «Пропозиції щодо актуалізації Плану 

організації території Шевченківського національного заповідника» (проєкт), зокрема: 

«Заходи з охорони і використання об’єктів культурної спадщини, збереження і відтворення 

традиційного характеру середовища Шевченківського національного заповідника» 

(жовтень, Коваленко В. М., Ліховий І. Д., Дзима В. В.); 
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- лист-звернення до Канівського міського голови щодо надання в електронному вигляді 

містобудівної документації: «Внесення змін до генерального плану міста Канева 

Черкаської області» (2017) та «План зонування території (зонінгу) м. Канева» (2017) (з 

додатками), розроблені Державним підприємством «Український державний науково-

дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М.Білоконя та затверджені 

рішеннями сесії Канівської міської ради VII скликання (від 31.08.2017 №8-41; від 

31.08.2017 №8-42) (Лист №200 від 04.06.2021) (Дзима В. В.); 

- звернення Шевченківського національного заповідника до Департаменту будівництва 

Черкаської ОДА щодо надання картографічного матеріалу (у масштабі 1:5000 та 1:10000) 

Лівобережних охоронних зон Заповідника, куди входять земельні ділянки Ліплявської та 

Келебердянської сільських рад (Лист від 09.11.2021 №409) (Дзима В.В.). 

  

Коригування історико-архітектурного опорного плану міста Канева в контексті 

збереження історико-культурного і природного середовища Шевченківського 

національного заповідника, його довкілля та формування цілісної території: 

- на запит Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської 

міської ради щодо коригування історико-архітектурного опорного плану міста Канева, з 

визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів, 

надано пакет документів щодо нерухомих об’єктів (пам’яток) культурної спадщини 

Шевченківського національного заповідника та інформацію про території, на які 

поширюються відповідні обмеження (Лист №282 від 5.08.2021) (Дзима В.В.); 

- на запит Канівської міської ради до Українського державного інституту культурної 

спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України направлено лист-

звернення щодо надання «Плану організації території Шевченківського національного 

заповідника» (2013 р.) в системі «Diditals» (Лист №388 від 09.08.2021 р.) (Дзима В.В., 

Миколенко В. В.); 

- ДП «Центр архітектурної спадщини» (як розробнику документації історико-

архітектурного опорного плану міста Канева) надано матеріали щодо нерухомих 

об’єктів (пам’яток) культурної спадщини Шевченківського національного заповідника, 

іконографію, картографічний матеріал. Відбулася зустріч з представником ДП «Центр 

архітектурної спадщини», на якій було обговорено зонування території і пам’яток 

Шевченківського національного заповідника в контексті коригування історико-

архітектурного опорного плану міста Канева (жовтень, листопад, Тарасова Гора) 

(Ліховий І.Д., Дзима В.В., Миколенко Л.В.).   

  

Ремонт, реставрація та обстеження пам’яток (об’єктів) культурної спадщини 

Шевченківського національного заповідника: 

- на запит Департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА (від 16.02.2021 № 61) 

надано інформацію щодо актуального стану справ розвитку туристичних об’єктів, що 

знаходяться на території Шевченківського національного заповідника, у рамках 

виконання Указу Президента України від 18 серпня 2020 р. №329/2020 «Про заходи 

щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних 

індустрій та туризму» та Довідку щодо ремонту та реставрації пам’яток (об’єктів) 

культурної спадщини Шевченківського національного заповідника (Лист від 

16.02.2021 р. № 61) (Коваленко В.М., Дзима В.В.); 

- лист-довідка на запит голови Черкаської ОДА, щодо стану об’єктів Заповідника, що 

потребують термінового проведення ремонтно-реставраційних робіт (16 лютого 

2021 р.) (Коваленко В.М., Дзима В.В.). 

 

Відповідно до Указу Президента України від 18 серпня 2020 р. № 329 «Про заходи 

щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних 

індустрій та туризму» та Порядку відбору проектів робіт з реставрації, консервації, 

ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках програми 

«Велике будівництво», Заповідником підготовлено пакети документів з наступними 

проектами: 
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1. «Реставрація пам’ятки історії, монументального мистецтва «Могила поета 

Т. Г. Шевченка (1861 р.)».  

2. «Реставрація пам’ятки історії місцевого значення «Будинок музею 

Т. Г. Шевченка». 

3.  «Реставрація та збереження пам’ятки архітектури місцевого значення» Будівля, 

в якій розміщувалась крамниця єврейських торгових рядів. 1898 р.» 

4. «Реставрація пам’ятки історії місцевого значення «Будинок Базиліанського 

училища. 1784 р.» (березень, робоча група).   

Експертною групою з відбору проектів робіт з реставрації, консервації, ремонту на 

пам’ятках культурної спадщини, у тому числі замках, інших фортифікаційних, оборонних, 

палацово-паркових комплексах сформовано рейтинг проєктів, що взяли участь у відборі в 

рамках проєкту «Велика Реставрація», до якого увійшли наступні об’єкти культурної 

спадщини Шевченківського національного заповідника:  

1. «Реставрація пам’ятки історії, монументального мистецтва «Могила поета 

Т. Г. Шевченка (1861 р.)».  

2. «Реставрація пам’ятки історії місцевого значення «Будинок музею 

Т. Г. Шевченка». 

3.  «Реставрація та збереження пам’ятки архітектури місцевого значення» Будівля, 

в якій розміщувалась крамниця єврейських торгових рядів. 1898 р.» 

4. «Реставрація пам’ятки історії місцевого значення «Будинок Базиліанського 

училища. 1784 р.». 

Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України (№337 від 

18.05.2021) «Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізовані в рамках 

програми «Велике будівництво» у 2021 році (відповідно до Порядку відбору проектів, які 

будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1214, пункту 4 Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку закладів загальнодержавного 

значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року 

№473, протоколу засідання Експертної групи з відбору проектів робіт з реставрації, 

консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, у тому числі замках, інших 

фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексах, які будуть реалізовані в 

рамках програми «Велике будівництво» від 13 травня 2021 р. №7, з метою виконання 

завдань, пов’язаних з реалізацією державної політики щодо розвитку культури в Україні, 

серед переліку проектів, що будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво» у 

2021 році визначено (№16): Реставрація пам’ятки історії місцевого значення «Будинок 

музею» Т. Г. Шевченка. Шевченківський національний заповідник. м. Канів, Черкаська 

область – бюджет 16.500.000.0. Спеціальний фонд. КЕКВ-3143). 

В системі електронних закупівель ProZorro Шевченківським національним 

заповідником було оголошено закупівлю робіт на «Розробку науково-проектної 

документації для ремонтно-реставраційних робіт «Реставрація пам’ятки історії місцевого 

значення «Будинок музею Т. Г. Шевченка (код ДК 021:2015:45453100-8 - Реставраційні 

роботи. UA-2021-06-17-009092-b)». За результатами торгів, між Заповідником та 

переможцем – Українським державним інститутом культурної спадщини (УДІКС), 

ЄДРПОУ 16477553 було укладено Договір №46 від 20.07.2021 р. «Розробка науково-

проєктної документації для ремонтно-реставраційних робіт «Реставрація пам’ятки історії 

місцевого значення «Будинок музею Т. Г. Шевченка», м. Канів, Черкаська область (код ДК 

021:2015:45453100-8 – Реставраційні роботи) на суму 6609000 грн. з ПДВ» (з 4 додатками). 

17 грудня 2021 р. укладено «Додаткову угода №1 до Договору №46 між Шевченківським 

національним заповідником та Українським державним інститутом культурної спадщини» 

(із 3 додатками). У 2021 р. обсяг фінансування становив 1 982 700 грн, у т. ч. ПДВ 

330 450 грн. 

 

«Будівля, в якій розміщувалася крамниця єврейських торгових рядів. 1898 р.» 

(Історичний музей) 

- підготовлено та направлено звернення до Українського Державного інституту 
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культурної спадщини щодо проведення обстеження та складання Акту огляду 

технічного стану пам’ятки (з рекомендаціями щодо заходів із збереження) – будинку 

історичного музею (будівля, в якій розміщувалась крамниця єврейських торгових рядів 

1898 р.), пам’ятки архітектури місцевого значення (Ох. номер №4535-Чк) (Лист № 417 

від 15.11.2021 із додатками) (Коваленко В. М., Дзима В. В., Ісаєва О.М.); 

- підготовлено та направлено листи до Міністерства культури та інформаційної політики 

України, Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА щодо 

аварійного стану та невідкладних заходів по збереженню будівлі історичного музею – 

(будівля, в якій розміщувалась крамниця єврейських торгових рядів 1898 р.) (пам’ятка 

архітектури місцевого значення (Ох. номер №4535-Чк), яка наразі перебуває у 

непридатному до експлуатації стані. (Листи №416, №418 від 15.11.2021 із додатками) 

(Коваленко В. М., Ліховий І. Д., Ткач В. О., Дзима В. В., Миколенко Л. В.); 

- з метою складання акту огляду технічного стану пам’яток – будинку історичного музею 

(будівля, в якій розміщувалась крамниця єврейських торгових рядів 1898 р.) та 

пам’ятки історії місцевого значення – «Будинок Базиліанського училища. 1784 р.» 

(Ох.№3885) фахівцями Українського Державного інституту культурної спадщини 

спільно з представниками Заповідника здійснено огляд загального стану пам’яток, 

зовнішніх та внутрішніх архітектурно-конструктивних елементів, окреслено актуальні 

проблеми та запропоновано здійснення першочергових заходів щодо їх збереження 

(18 листопада 2021 року, Коваленко В. М., Тушенцова Є. М., Кононенко А. В., 

Ярмош Т. В., Ісаєва О. М., Миколенко Л. В., Дзима В. В.).  

 

Будівля Базиліанського училища. 1784 р.  

(Музей народного декоративного мистецтва)  

- здійснено косметичний ремонт фасадів: штукатурення та фарбування цоколю; з 

метою захисту будівлі від атмосферних опадів та запобігання потрапляння води в 

підвальну частину (район західного фасаду музею) виявлено причину проникнення 

води та встановлено допоміжне водовідведення; проведено роботи з благоустрою 

території навколо будинку музею (жовтень, працівники реставраційної 

майстерні). 

 

Пам’ятка археології національного значення – Багатошарове городище 

«Пилипенкова Гора» (Охор. №230010-Н) 

- підготовлено та направлено лист-подання та пакет документів (облікова картка, 

паспорт об’єкта культурної спадщини (коригування 2020), паспорт та облікова картка, 

виготовлені НДІ пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і мистецтв 

України (2005), Охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини – Багатошарове 

городище «Пилипенкова Гора» (№947/10-2/01-19 від 27.12.2019) у Міністерство 

культури та інформаційної політики України щодо затвердження, відповідно до 

пам’яткоохоронного законодавства Облікової картки на пам’ятку археології 

національного значення – Багатошарове городище «Пилипенкова Гора», розроблену 

2020 р. ТОВ «Міжнародний центр культурної спадщини та культурних цінностей» 

(м. Київ), у зв’язку із коригуванням меж території пам’ятки (Лист № 192 від 29.05.2021) 

(Дзима В.В.); 

- протоколом засідання Експертної комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини 

Міністерства культури та інформаційної політики України в онлайн форматі №3/21 від 

02.06.2021 (м. Київ) (п. 2) було розглянуто та підтримано поновлену облікову 

документацію (з новими межами) на пам’ятку археології національного значення 

«Багатошарове городище «Пилипенкова Гора» у м. Каневі Черкаської області; 

- на запит Смілянської окружної прокуратури (лист від 12.05.2021 №52/2-7 вих.21) 

надано інформацію щодо захисту і збереження пам’ятки арехології національного 

значення – Багатошарового городища «Пилипенкова Гора» (Лист №221 від 18.06.2021) 

(Дзима В. В.). 

- складено «Акт передачі матеріалів, отриманих під час археологічних розвідок на 

території пам’ятки національного значення «Багатошарове городище «Пилипенкова 
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гора IV-III тисячоліття до нашої ери, IХ століття до нашої ери – IV століття, ох. 

№230010 (м. Канів, вул. Роденська, 4) вересень 2020 р.» від 15 червня 2021 року та до 

фондів Шевченківського національного заповідника передано 7 (сім) предметів 

(Куштан Д.П. – керівник Черкаської експедиції Інституту археології НАН України, 

старший науковий співробітник ІА НАНУ, кандидат історичних наук, представники 

Заповідника – Манжара Г. І., Дзима В. В., Миколенко Л. В.).  

 

Заходи, щодо музеєфікації козацької церкви Покрови Пресвятої Богородиці та 

благоустрій прилеглої території: 

- продовжено опрацювання документів щодо музею «Церква Покрови Пресвятої 

Богородиці». Підготовлено «Положення про функціонування музею «Церква Покрови 

Пресвятої Богородиці» (проєкт) (Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Ткач В.О., Дзима В.В., 

Юрченко І.К., Миколенко І. К.);  

- на підставі листа-звернення (від 10 вересня 2021 №93-Е) від правління Черкаської Єпархії 

Української православної церкви), та, відповідно до ст. 17 Закону України «Про свободу 

совісті та релігійні організації» Шевченківський національний заповідник звернувся до 

Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням розглянути 

профільними фахівцями МКІП на предмет відповідності чинному законодавству України 

підготовлений Заповідником проєкт «Договору «Про безоплатне користування музеєм 

«Церква Покрови Пресвятої Богородиці» (м. Канів, вул. Монастирок, 2-а) з метою 

проведення богослужінь згідно з погодженим графіком (додатки: перелік майна та графік 

проведення богослужінь) (Лист №366 від 12.10.2021) (жовтень, Коваленко В.М., Ліховий 

І. Д., Ткач В. О., Дзима В. В., Миколенко Л.В., Юрченко І. К.); 

- відповідно до ст.7 Закону України «Про музеї та музейну справу» Заповідником ведуться 

роботи щодо музеєфікації Церкви Покрови Пресвятої Богородиці, введення якої до нових 

туристичних маршрутів дозволить зміцнити туристичний потенціал, збільшить попит на 

екскурсійно-туристичний продукт та підвищить динаміку росту чисельності туристів 

(Коваленко В. М., Ліховий І. Д., Ткач В. О., Дзима В. В., Миколенко Л. В., Юрченко І. К.); 

- виступ на засіданні Вченої ради Шевченківського національного заповідника (від 

23 грудня 2021 р.): 1. Про створення музею «Церква Покрови Пресвятої Богородиці». 2. 

Про розгляд «Положення про музей «Церква Покрови Пресвятої Богородиці» (підготовка 

матеріалів до виступу: Дзима В.В., Ткач В.О., Миколенко Л.В., Юрченко І. К.); 

- з метою запобігання зсуву ґрунтів проведено укріплення схилу поблизу музею «Церква 

Покрови Пресвятої Богородиці» (західне підніжжя Тарасової Гори), здійснено благоустрій 

прилеглої території (Ліховий І.Д., Кононенко В.А.); 

- здійснено комплекс робіт по благоустрою території біля церкви Покрови Пресвятої 

Богородиці (встановлення бортового каменю по вул. Монастирок, 11 м/п, виготовлення та 

встановлення поручнів, бетонування поручнів; улаштування підлоги – виготовлення лаг 

для підвищення рівня підлоги в приміщенні церкви (демонтаж та монтаж іконостасу) 

(грудень – реставраційна майстерня Заповідника).   

 

Контроль стану збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини Шевченківського 

національного заповідника: 

У рамках програми «Велике будівництво» – Реставрація пам’ятки історії місцевого 

значення «Будинок музею» Т. Г. Шевченка:  

- комісією, призначеною наказом в.о. генерального директора Коваленко В.М. 

Шевченківського національного заповідника від 01.06.2021 №6 здійснено огляд 

технічного стану пам’яток (об’єктів) культурної спадщини Шевченківського 

національного заповідника та складено акт візуального обстеження з матеріалами 

фотофіксації: будівлі музею Т.Г. Шевченка, службових приміщень та прилеглої 

території Шевченківського національного заповідника за адресою: Черкаська обл., 

м. Канів, вул. Шевченка, 102; комплексу сходження та території, прилеглої до могили 

Т. Г. Шевченка Шевченківського національного заповідника; побутово-санітарної 

споруди при будинку музею Т. Г. Шевченка Шевченківського національного 

заповідника м. Канів; 
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- комісією у складі головного архітектора проєкту Захарченка Є.С. «ГранБуд-2005» 

(сертифікат №000025), інженера проєкту Костюкової О.В. (сертифікат АР №010401) та 

працівників Шевченківського національного заповідника здійснено огляд та складено 

акти обстеження: «Будинок музею Т.Г. Шевченка» – пам’ятка історії місцевого 

значення (Ох. № 4601-Чк); «Могила поета Т. Г. Шевченка» – пам’ятка історії, 

монументального мистецтва національного значення (Ох. №230013-Н); комплекс 

сходжень на Тарасову Гору (оглядовий майданчик та прилегла територія) (1977, арх. 

А. Мошенський), побутово-санітарна споруда (30 вересня, Тарасова Гора); 

- надання консультацій представникам експертної комісії і фахівцям Українського 

державного інституту культурної спадщини у підготовці пакета документів з метою 

проведення експертизи проекту «Розроблення науково-проектної документації для 

ремонтно-реставраційних робіт «Реставрація пам’ятки історії місцевого значення 

«Будинок музею Т.Г.Шевченка», що відбувається в рамках програми «Велике 

будівництво» (11 грудня 2021, Тарасова Гора, Тушенцова Є.М., Кононенко А.В., Усов 

В.В., Дзима В.В., Ткач В.О., Пустовіт Л. Б.). 

 

На запит (вих. – 1-10/11/2021 від 10.11.2021) офіційного представника компанії 

BioDry в Україні надано плани БТІ цокольного та 1-го поверху будівлі музею 

Т. Г. Шевченка для підготовки технічного звіту за результатами проведення безкоштовного 

технічного огляду будівель Шевченківського національного заповідника на предмет 

виявлення факту надмірної вологості стін, який був проведений спеціалістом компанії 

09.11.2021 року (листопад, Коваленко В. М., Ліховий І.Д., Кононенко В. А., Миколенко Л. В., 

Дзима В. В., Ткач В.О.). 

 

Ознакування території Заповідника: 

Шевченківським національним заповідником продовжено роботи щодо 

впровадження QR-кодів (українською і англійською мовами та шрифтом Брайля) на 

пам’ятки (об’єкти) культурної та природної спадщини. За версією Всеукраїнського 

туристичного порталу Moreinfo Шевченківський національний заповідник у 2018-2020 

роках очолив ТОП-10 туристичних об’єктів України за кількістю сканувань QR-кодів і є 

лідером у цій галузі. Особливо, це актуально в умовах, пов’язаних із поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. (березень, Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Сокур Л.А., 

Дзима В.В., Миколенко Л.В.); 

- встановлено інформаційно-анотаційну дошку «Перший народний музей «Тарасова 

світлиця» до 30-річчя з часу відновлення «Тарасової світлиці», 1884. Історична 

реконструкція 1989-1991 рр.», виготовлену ФОП Сурженко О.В. (м. Харків) (серпень, 

Чорний М. Г., Чорна Л.О., Дзима В. В., Миколенко Л. В., Гранатирко Б. В., Юрченко І. К.); 

- Шевченківським національним заповідником та ПП «Канівархдизайн» здійснено дизайн-

проект візуалізації варіантів розміщення інформаційних табличок з QR-кодами та 

Державного прапора на території Заповідника для подальшого погодження, відповідно до 

чинного законодавства, у Міністерстві культури та інформаційної політики України з 

наступним встановленням на території Заповідника (серпень, вересень, Коваленко В. М., 

Шевченко О. О., Сокур Л. А., Кардаш Ю. А., Дзима В. В., Чорний М. Г., Миколенко Л. В., 

Гранатирко Б. В.).   

 

Робота з питань формування меж території Заповідника 

Щодо Шевченкіського культурного центру:  

- надано пропозиції на запит Управління культури та охорони культурної спадщини 

Черкаської ОДА щодо змістового наповнення Шевченківського культурного центру в 

м. Канів (Лист №150 від 14.04.2021) (Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Чорна Л.О., Дзима В.В.). 

 

З метою формування цілісного територіального комплексу Заповідника продовжено 

роботи щодо передачі готелю «Тарасова гора», а, саме: 

- на усний запит радника Міністра культури та інформаційної політики України надано 

інформацію щодо передачі майнового комплексу готелю «Тарасова гора» 
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Шевченківському національному заповіднику (25 жовтня 2021 р.) (Тахтарова В.П., 

Дзима В.В.). 

- Взято участь у переговорах (листування) щодо питання придбання для Заповідника 

садиби по вул. Монастирок, з доктором Аланом Флауерсом (м. Лондон, Велика Британія) 

(Ліховий І. Д., Мітіна Т.М., Миколенко Л.В., Дзима В.В.). 

 

Заходи щодо передачі у державну власність та включення до складу Заповідника пам’ятки 

археології національного значення – Межиріцького поселення мисливців на мамонтів, 

внесеної до Державного реєстру нерухомих пам’яток як «Стоянка» (1,5 млн. – 10 тис. 

років до нашої ери. Ох. №230017-Н), що знаходиться на території Канівської ТГ 

(с. Межиріч). 

 

- продовжено вивчення питання щодо земельної ділянки, на якій знаходиться зазначена 

пам’ятка у розрізі землевласників і землекористувачів (Лист 15.01.2021 №18) 

(Коваленко В.М., Чорний М.Г., Дзима В. В., Миколенко Л. В., Гранатирко Б.В.); 

- в архівах Межиріцької сільської ради віднайдено детальний план земельної ділянки, 

на якій знаходиться археологічна пам’ятка «Стоянка», виготовлено копію плану 

(липень, Чорний М.Г., Гранатирко Б.В.); 

- з метою передачі до Шевченківського національного заповідника пам’ятки археології 

національного значення – Межиріцького поселення мисливців на мамонтів, внесеної до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток як «Стоянка», відповідно до рекомендацій 

Міністерства культури та інформаційної  політики України підготовлено наукове і 

техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) доцільності передачі Шевченківському 

національному заповіднику земельної ділянки в с. Межиріч площею 1,54 га, на якій 

знаходиться пам’ятка археології «Стоянка» (жовтень, Чорний М. Г., Тахтарова В.П.); 

- на основі публічної кадастрової карти України виготовлено карту-схему пам’ятки 

археології «Стоянка» (жовтень, Чорний М.Г., Гранатирко Б.В.); 

- лист-звернення до Канівського відділення КП ЧООБТІ щодо надання наявної 

інформації про пам’ятку археології національного значення – Межиріцького поселення 

мисливців на мамонтів, що знаходиться на території Канівського району, за адресою – 

с. Межиріч, вул. Канівська, 6 (Лист №303 від 17.08.2021) (Чорний М. Г., Дзима В. В., 

Миколенко Л.В.); 

- з метою ознайомлення із станом пам’ятки археології національного значення «Стоянка» 

(Межиріцьке поселення мисливців на мамонтів) здійснено 4 виїзди в с.Межиріч, 

спільно із науковцями Київського національного універститу імені Тараса Шевченка 

(Шидловський П. С., Чорний М.Г., Гранатирко Б. В., Юрченко І.К.). 

 

Заходи щодо збереження території та історичного довкілля Тарасової Гори:  

Листи-повідомлення Департаменту будівництва Черкаської ОДА, Управління культури та 

охорони культурної спадщини Черкаської ОДА, Канівському міському голові щодо 

проведення робіт, що відбуваються у рамках Програми Президента України «Велике 

будівництво»: реконструкція (асфальтування, заміна бордюрів) автомобільної дороги до 

Тарасової Гори, що проходить по території Шевченківського національного заповідника, 

влаштування велодоріжки, частина якої має бути прокладена по території Нижнього парку 

Заповідника, а саме у розрізі дотримання чинного законодавства – Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» та «Плану організації території Шевченківського 

національного заповідника» (2013), якими передбачено режим використання території 

Заповідника, його охоронних зон, з проханням невідкладно надати інформацію про наміри 

щодо ведення будівельних робіт на території Заповідника, зокрема лист про наміри, 

обгрунтування, дані про замовника і підрядника, проєктну документацію та ін., 

передбачену чинним законодавством інформацію для розгляду на Вченій раді Заповідника 

та отримання дозволу Міністерства культури та інформаційної політики України щодо 

проведення вищезазначених робіт (Лист №349 від 01.10.2021) (Ліховий І.Д., Ткач В.О., 

Дзима В.В.); 
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- лист-запит Шевченківського національного заповідника до Черкаської обласної 

державної адміністрації щодо надання проектно-кошторисної документації на об’єкт 

«Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до 

підйому на могилу Т. Г. Шевченка), м. Канів», розробленою ПП «Науково-виробничою 

фірмою «МОСТПРОЕКТ», яка проходить до Тарасової Гори у м. Каневі.  

 

Відповідь: Лист-прохання Черкаської обласної державної адміністрації (№23074/01/01-56 

від 05.10.2021) щодо розгляду і погодження Шевченківським національним заповідником 

проектно-кошторисної документації на об’єкт: «Капітальний ремонт вулиці Шевченка 

(від Канівської районної державної адміністрації до підйому на могилу Т. Г. Шевченка), м. 

Канів», розробленою ПП «Науково-виробничою фірмою «МОСТПРОЕКТ», яка проходить 

до Тарасової Гори у м. Каневі. Додаток: ТОМ 1. Автомобільна дорога. Загальна 

пояснювальна записка, відомості, креслення проектної документації «Капітальний 

ремонт вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на 

могилу Т. Г. Шевченка), м. Канів», на 157 арк. (тільки адресату) в електронному форматі.  

 

Відповідь:Лист МКІП Черкаській ОДА щодо погодження робочої проектної документації 

(грудень 2021). 

 

- Лист-звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо 

розгляду та погодження проєктно-кошторисної документації «Проєктна документація. 

Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до 

підйому на могилу Т.Г.Шевченка), м. Канів. Робочий проект. Том 1. Автомобільна дорога. 

Загальна пояснювальна записка, відомості, креслення (2021)» Розробник: ПП «Науково-

виробнича фірма «МОСТПРОЕКТ» (м. Київ). Замовник: Департамент будівництва 

Черкаської обласної державної адміністрації», що проходить у рамках Програми 

Президента України «Велике будівництво», на замовлення Черкаської ОДА та відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1056 (зі змінами) «Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету» обласному 

бюджету Черкаської області на капітальний ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у 

м. Каневі», та надання, відповідно до чинного законодавства дозволу на проведення робіт 

на території Шевченківського національного заповідника із зауваженнями та 

пропозиціями, зокрема, реконструкція автомобільної дороги до Тарасової Гори по вул. 

Тараса Шевченка у Каневі (асфальтування, заміна бордюрів, влаштування тротуарів); 

будівництво велодоріжки, частина якої має проходити по території Нижнього парку 

Шевченківського національного заповідника паралельно до автодороги, довжиною майже 

500 метрів; місток через Меланчин потік (відсутній у документації) (Лист №357 від 

06.10.2021) (Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Ткач В. О., Дзима В. В.). 

 Через відсутність дозволу на земляні роботи будівельні роботи було призупинено. 

 

У зв’язку із отриманням Шевченківським національним заповідником інформації щодо 

розпорядження Канівської районної державної адміністрації від 30.12.2020 р. №173 «Про 

розроблення детального плану території про зміну цільового призначення земельної 

ділянки в адміністративних межах Ліплявської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області (за межами населеного пункту) та початком розробки КПВАПП 

«Облархбюро» Черкаської обласної ради детального плану території, куди входять 

земельні ділянки, що пропонуються для розміщення там піщаного кар’єру (територія 

лівобережних охоронних зон Шевченківського національного заповідника, режими 

використання яких затверджено рішенням Черкаського облвиконкому №40 від 

15.02.1988 р. та Планом організації території Шевченківського національного заповідника 

(2013). Заповідник висловив чітку позицію щодо недопущення самовільних дій щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки, яка відіграє важливе значення у формуванні 

унікального історико-культурного та природного довкілля Тарасової Гори та розгорнув 

широку інформаційну кампанію (Див. розділ звіту 4.4.): 

- для вивчення ситуації на місцевості, було здійснено виїзд на ділянку, що пропонується під 
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розміщення піщаного кар’єру (площею 22 га), розташованої в районі колишньої бази 

«Закордоненерго» (лівий берег Дніпра), здійснено фото та відео фіксацію, проведено 

зустріч з головою Ліплявської ОТГ, де було висловлено позицію Заповідника щодо 

недопущення зміни ландшафту Лівобережжя (25.02.2021, Чорний М. Г.);  

- надіслано листи до Міністерства культури та інформаційної політики України (Лист від 

26.02.2021 №81) (Коваленко В. М., Ліховий І. Д., Дзима В. В., Миколенко Л. В., 

Чорний М. Г.); 

- Голові Ліплявської ОТГ (Лист від 23.02.2021 № 72) (Коваленко В.М., Ліховий І. Д., 

Дзима В. В., Миколенко Л. В., Чорний М. Г.); 

- Черкаську обласну раду КПВАПП «Облархбюро» (Лист від 23.02.2021 № 70) 

(Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Дзима В. В., Миколенко Л. В., Чорний М. Г.);  

- Лист-звернення (пакет документів із картографічними матеріалами) до першого заступника 

голови Черкаської обласної ради Романа Сущенка щодо підтримки позиції 

Шевченківського національного заповідника у питаннях збереження Лівого берега Дніпра, 

охоронних зон Заповідника (Лист №81 від 26.02.2021) (Коваленко В.М., Чорний М. Г., 

Дзима В.В., Миколенко Л.В.);  

- надіслано до друку у Всеукраїнський культурологічний тижневик «Слово Просвіти» 

статтю: «Проблеми збереження Тарасового обрію або «І знову лівий берег Дніпра» 

(Дзима В. В., Миколенко Л. В., Чорний М. Г.); 

- надано матеріали (фото, картографію, історичні довідки) Міністерству культури та 

інформаційної політики України (на запит журналістів провідних телеканалів) з метою 

обґрунтування пам’яткоохоронної позиції МКІП на підтримку Шевченківського 

національного заповідника щодо заборони зміни цільового призначення земель в 

адміністративних межах Ліплявської сільської ради (в Лівобережних охоронних зонах 

Заповідника), недопущення будь-якого будівництва, зокрема і розміщення піщаного 

кар’єру (Дзима В. В., Миколенко Л. В., Чорний М. Г.); 

- звернення до Управління екології та природних ресурсів України Черкаської ОДА щодо 

надання можливості ознайомитись з наявною в Управлінні документацією щодо планової 

діяльності та «Звітом з оцінки впливу на довкілля планової діяльності», у зв’язку з 

«Будівництвом заводу з виготовлення асфальтобетонних сумішей за адресою: Черкаська 

обл., м. Канів, Лівобережної промислової зони на лівому березі Дніпра...» (оголошення у 

газеті «Канівчанка», №8 (379) 24 лютого 2021 року, с.6), а також аналогічного об’єкту 

«Кар’єр піщаний…» (умовна назва) (Лист №157 від 27.04.2021) (Чорний М.Г., Дзима В.В.); 

- лист-звернення до Управління екології та природних ресурсів України Черкаської ОДА 

щодо збереження довкілля меморіалу Тараса Шевченка, а саме включення до складу групи 

з вивчення впливу діяльності та забезпечення охорони, відтворення природних ресурсів і 

особливо цінних об’єктів територій природно-заповідного фонду, а також з визначення 

впливу діяльності на об’єкти культурної спадщини м. Канів фахівців Шевченківського 

національного заповідника та інших авторитетних в Україні науковців та експертів з 

пам’яткоохоронної діяльності (Лист №194 від 31.05.2021) (Ліховий І. Д., Чорний М. Г., 

Дзима В. В.); 

- з метою збереження краєвиду, що відкривається з Тарасової Гори на лівий берег Дніпра 

(зона охоронюваного ландшафту Шевченківського національного заповідника) у вестибюлі 

музею Тараса Шевченка, покладено «Книгу народного протесту», де відвідувачі 

Шевченківського національного заповідника висловлювали протест проти забудови 

Лівобережжя (серпень, Чорний М.Г., Гранатирко Б. В.); 

- участь (виступи) на сесії Ліплявської громади (Черкаська обл., Черкаський р-н) щодо 

збереження історико-культурного та природного середовища, яке візуально і просторово 

невіддільне від Меморіалу Тараса Шевченка та недопущення будівництва піщаного кар’єру 

в охоронних зонах Шевченківського національного заповідника (28 жовтня, Ліховий І.Д., 

Дзима В.В., Ткач В.О.); 

- лист-звернення у Державну службу геології та надр України щодо загрози будівництва 

піщаного кар’єру в охоронних зонах Шевченківського національного заповідника, як 

реакція Заповідника на рішення сесії Ліплявської громади (Черкаська область, Черкаський 

район) №17-1/VIII «Про надання погодження Державній службі геології та надр України 
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щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою 

геологічного вивчення піску на земельній ділянці загальною площею 22,0000 га, 

кадастровий номер 7122082300:01:001:2064, яка перебуває в користуванні на умовах 

оренди ТОВ «КВ «ВЕЛЕС» та розташована в адміністративних межах Ліплявської 

сільської ради Черкаської області (за межами населеного пункту)» (Лист №440 від 

02.12.2021) (Дзима В.В., Чорний М.Г., Миколенко Л.В.);    

- звернення до Департаменту будівництва Черкаської ОДА, до ПП «ДІ Проект» (м. Черкаси), 

як розробнику науково-дослідної роботи, а саме – Генеральних планів с. Келеберда, с. 

Прохорівка і с. Сушки Черкаського району, щодо врахування позиції Заповідника у 

збереженні природного ландшафту і Шевченкових видноколів та прохання надати на 

розгляд Вченої Ради Заповідника проєктних матеріалів, запросити представників 

Шевченківського національного заповідника на містобудівну раду щодо їх розгляду, 

попередньо надавши копії матеріалів (Листи №405 від 5.11.2021; Лист №409 від 

09.11.2021) (Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Ткач В.О., Дзима В.В.); 

- лист-обгрунтування до виконавчого комітету Ліплявської сільської ради щодо збереження 

пам’ятки історії і природи Канівського Лівобережжя – Михайлової Гори, яка історично та 

тематично є невід’ємним складником Шевченківського меморіального комплексу. 

Додатки: історичні довідки (Лист №406/1 від 8.11.2021) (Дзима В. В., Миколенко Л. В., 

Юрченко І. К.);  

- участь (виступи) у засіданні обласної архітектурно-містобудівної ради №19, яка дії на 

підставі розпорядження обласної державної адміністрації від 11.11.2009 №330, на якій було 

розглянуто проєкти генеральних планів сіл Ліпляве, Озерище, Келеберда, Ліплявської 

сільської територіальної громади Канівського району Черкаської області. (9 грудня, 

Черкаси, Будинок рад, бульвар Шевченка, 185) (Ліховий І.Д., Дзима В.В., Ткач В.О.). 

На запит розробників документації надано в електронному вигляді План організації 

території Шевченківського національного заповідника (2013) (10 грудня, Ткач В.О., 

Дзима В.В. ). 

Лист-звернення до депутатів Черкаської районної ради щодо підтримки 

пам’яткоохоронної та природоохоронної позиції Шевченківського національного 

заповідника, а саме щодо заборони зміни цільового призначення земельної ділянки, 

площею 22 га у Лівобережних охоронних зонах Шевченківського національного 

заповідника (будівництво піщаного кар’єру, а поруч – заводу з виготовлення 

асфальтобетонних сумішей) Позиція Заповідника була одноголосно підтримана 

депутатським корпусом на сесії Черкаської районної ради, яка відбулася 22 грудня 

2021 року (Лист №466 від 21 грудня 2021) (Коваленко В. М., Дзима В. В., Чорний М. Г.). 

 

ОК «Човнова станція»  

Недопущення будь-якої забудови берегової лінії Дніпра на відрізку шляху (протяжність 

4 км ) до меморіалу Тараса Шевченка. Під час огляду стану ОК «Човнова станція» 

(розташована в м. Каневі по вул. Шевченка на березі річки Дніпро), що знаходиться в зоні 

охоронюваного ландшафту Заповідника та м. Канева, а також зоні археологічних 

спостережень, було виявлено нову будівельну конструкцію. Про факт порушення було 

повідомлено Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської 

міської ради, направлено матеріали фотофіксації (17 червня, Миколенко Л. В., Дзима В.В., 

Ткач В.О.). 

У березні 2021 року до Заповідника надійшов наказ Міністерства юстиції України 

від 28.12.2020 № 3308/7 про відмову у задоволенні скарги Шевченківського національного 

заповідника від 24.10.2019 № 312, у зв’язку з тим, що розгляд питань, порушених у скарзі, 

не належать до компетенції Міністерства юстиції України, оскільки щодо нерухомого 

майна наявний спір (справа № 925/35/20). 

З огляду на вище означене Заповідник звернувся до Окружного адміністративного 

суду м. Києва з позовом до Міністерства юстиції України про визнання протиправним та 

скасування наказу Міністерства юстиції України від 28.12.2020 № 3308/7 про відмову у 

задоволенні скарги Шевченківського національного заповідника від 24.10.2019 № 312 на 
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рішення державного реєстратора Цьопи Богдана Анатолійовича Виконавчого комітету 

Рацівської сільської ради Чигиринського району Черкаської області про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 47048098 від 27.05.2019 майна ОК 

«Човнова станція», у зв’язку з порушенням строків передбачених ст. 20 Закону 

України «Про звернення громадян» та  встановленої Порядком процедури розгляду скарги 

(16.04.2021; Ткач В.О.). Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 

29.04.2021 відмовлено у відкритті провадження на підставі пункту 1 частина 1 статті 170 

КАС України. 

Заповідник оскаржив до Шостого апеляційного адміністративного суду ухвалу 

Окружного адміністративного суду м. Києва від 29 квітня 2021 року по справі № 

640/11603/21 (22.06.2021; Ткач В.О.). Ухвалою Шостого апеляційного адміністративного 

суду від 03.08.2021 апеляційну скаргу Заповідника залишено без задоволення. 

 

Надання висновків на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), із врахування особливого пам’яткоохоронного статусу 

території та режиму її використання (комплексна охоронна зона Заповідника, що визначено 

п. 3.4. Плану організації території Шевченківського національного заповідника) при 

виготовленні проєкту відведення приватній особі земельної ділянки, розташованої в 

м. Каневі по вул. Роденська (район будинку № 32) (Лист №119 від 26.03.2021) (Ткач В.О., 

Дзима В.В.);  

- лист-інформування власників земельної ділянки по вул. Роденська (район будинку 32 в м. 

Каневі), що означена земельна ділянка знаходиться на місці щойно виявленого об`єкта 

культурної спадщини – поселення трипільської та середньодніпровської культури (лист 

Черкаської ОДА від 12.01.2021 №486/02/01-03-25), і відповідно до Законів України «Про 

охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини» необідно 

звернутися до Інституту археології НАН України щодо проведення археологічних 

досліджень земельної ділянки (Лист від 15.04. 2021) (Ткач В.О., Дзима В.В.); 

-звернення Шевченківського національного заповідника до Канівського міського голови 

щодо надання інформації про комплекс робіт земснаряду, який здійснює роботи з підводної 

розробки грунтів в районі прилеглих до Шевченківського національного заповідника 

територій (Лист № 285 від 09.08.2021) (Ліховий І.Д., Дзима В.В.). 

 

Підготовка звернень (інформацій, довідок) до державних органів влади, 

пам’яткоохоронних установ щодо збереження історико-культурної спадщини: 
- лист-запит Шевченківського національного заповідника до Міністерства культури та 

інформаційної політики України щодо виділення у 2021 році коштів на капітальний 

ремонт, реконструкцію та реставрацію об’єктів Шевченківського національного 

заповідника (Лист 21.02.2021 №26) (Тахтарова В.П., Дзима В.В.); 

- відповідно до запиту Черкаської ОДА (від 5.02.2021) надано інформацію (довідка та 

матеріали фотофіксації) щодо участі Шевченківського національного заповідника у 

конкурсній програмі «Велике будівництво» з проектами робіт з реставрації, консервації та 

ремонту пам’яток культурної спадщини Шевченківського національного заповідника, у 

рамках виконання Указу Президента України від 18 серпня 2020 року №329/2020 «Про 

заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку 

креативних індустрій та туризму» (Коваленко В. М., Тахтарова В.П., Дзима В. В., 

Миколенко Л. В.);  

- лист-обрунтування до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо 

виготовлення сувенірної продукції на основі використання землі з Тарасової Гори, в якому 

висловлена чітка позиція Заповідника щодо недоцільності випуску саме такої продукції, 

адже земля із Меморіалу Тараса Шевченка має сакральне значення і не може бути 

предметом торгівлі з етичних, моральних та політичних міркувань, а також як об’єкту 

природно-заповідного фонду, що має свій режим використання (Лист від 02.03.2021 № 87) 

(Коваленко В.М., Дзима В.В.); 

- відповідь гр. О. Тихонову щодо виготовлення сувенірної продукції на основі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1316/ed_2020_10_18/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#1316
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1316/ed_2020_10_18/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#1316
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96676462
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використання землі з Тарасової Гори, в якому висловлена позиція Заповідника щодо 

недоцільності випуску саме такої продукції (Лист №93 від 05.03.2021) (Коваленко В.М.); 

- у рамках розгляду Стратегії розвитку Канівської громади висловлено позицію 

Заповідника щодо проєктів з розбудови туристичної інфраструктури в Каневі, а саме: проти 

«Створення туристичної рекреаційної зони – «Променад-парк», підтримали створення 

«Національного природного парку «Середньодніпровський», надали «Пропозиції щодо 

співпраці між Канівської громади та Шевченківського національного заповідника у галузі 

туристичної діяльності» (Ліховий І.Д., Сокур Л.А., Чорний М.Г., Дзима В.В.); 

- на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 84-р «Про 

затвердження плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної 

спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму» надано інформацію щодо реалізації 

заходів у Шевченківському національному заповіднику (Сокур Л. А, Дзима В. В.); 

- на запит Міністерства культури та інформаційної політики України від 22.09.2021 

№11527/6.11.8 до Управління охорони культурної спадщини і музеїв надано оновлену 

інформаційну довідку про Шевченківський національний заповідника (Лист від 21.10.2021 

№382) (Ліховий І.Д., Манжара Г.І., Ткач В.О, Дзима В. В.); 

- на запит Українського державного інституту культурної спадщини Міністерства культури 

та інформаційної політики України (№01-04/205 від 03.12.2021) надано інформацію щодо 

стану підготовки номінаційного досьє на об’єкт, включений до Попереднього списку 

Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО – Канівський заповідник «Могила Тараса Шевченка» 

(Лист №459 від 14.12.2021) (Коваленко В.М., Дзима В.В., Чорний М. Г.); 

- листи-прохання меценатам – Мовчану В. П., Терещуку С., щодо перевидання книги 

«Святиня. Чернеча гора та стародавній монастир Канівський» (Черкаське видавництво 

«Інтроліга ТОР, 2018» (Листи № від 18.08.2021; №257 від 20.07.2021) (Коваленко В.М., 

Дзима В.В., Миколенко Л.В.);  

 

винесення в натуру меж Заповідника:  

- проведено зустрічі у Канівському міськрайонному відділенні ДП «Черкаський науково-

дослідний та проектний інститут землевпорядкування» з директором Джеляловим Р. І. 

щодо виконання робіт зі встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

Шевченківського національного заповідника загальною площею 37,21 та відведення 

території біля музею народного декоративного мистецтва (жовтень, грудень Ткач В.О., 

Дзима В. В.).  

 

Участь у пам’яткоохоронних заходах: 

- лист голові Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики 

Потураєву М. Р. щодо включення до складу робочої групи з питань доопрацювання 

законопроектів №4561 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної 

спадщини» та №4562 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відповідальності за руйнування та знищення нерухомої 

культурної спадщини і порушення традиційного характеру середовища» представників 

Шевченківського національного заповідника (Лист №205 від 10.06.2021) (Дзима В. В.); 

- листи-звернення Шевченківського національного заповідника до Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо 

вдосконалення пам’яткоохоронного законодавства, зокрема, пропозиції, передбачені 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери містобудівної діяльності», зареєстрованого в Верховній Раді №5655 і 

Проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування 

окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності, 

зареєстрованого в Верховній Раді №5656», узгодження їх із діючими Законами України 

«Про охорону культурної спадщини», «Про регулювання містобудівної діяльності», та з 

метою убезпечення культурної спадщини підтримка пам’яткооохоронної позиції 

Міністерства культури та інформаційної політики України, а також пропозиції щодо 
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невідкладного розгляду цих законопроектів у Верховній Раді Україні, що стане на 

перешкоді хаотичній забудові цінних історичних ареалів та націєтворчих природних 

ландшафтів, а також на заваді корупції у містобудівній діяльності (Листи №228, 229 від 

30.06.2021) (Ліховий І.Д., Дзима В.В.); 

- участь у засіданнях робочої групи, створеної протоколом №67 від 16.06.2021 року 

Комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики з 

попереднього опрацювання проектів законів України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої 

культурної спадщини (реєстр.№4561) і про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відповідальності за руйнування та знищення нерухомої 

культурної спадщини і порушення традиційного характеру середовища» (реєстр №4562) 

представників Шевченківського національного заповідника у режимі відеоконференції з 

використанням засобів системи ZOOM (08, 21 липня 2021 р., Ліховий І. Д., Дзима В. В.). 

 

 

ІІ. ФОНДОВА РОБОТА 

На обліку у Заповіднику станом на 31.12.2021 року перебуває 83 452 музейних 

предметів, з них основного фонду – 64 334 од., науково-допоміжного – 19 118 од. Протягом 

2021 р. зібрано і взято на облік 696 од. музейних  предметів (648 – основного фонду і 48 – 

науково-допоміжного фонду). 

 

2.1. НАУКОВЕ КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДІВ 

Комплектування музейних фондів та облік музейних предметів у Заповіднику 

здійснювались на підставі «Концепції комплектування фондової колекції Шевченківського 

національного заповідника» (затвердженої генеральним директором від 13 січня 2009 р.), з 

дотриманням принципу збереження і поповнення колекції Заповідника. 

Всього груп збереження: 14. 

Основний фонд за групами зберігання предметів (за формою 8-НК):  

 - «Образотворчі» («Скульптура», «Живопис», «Графіка») - 108  од. 

- «Декоративно-прикладне мистецтво»    - 38  од. 

- «Писемні» («Книги», «Друк», «Архів»)     - 368 од. 

 - «Фото»        - 6 од. 

- «Речові»        - 17   од. 

- інші: («Меморіальні речі», «Негативи», «Нумізматика-фалеристика», «Сувеніри», 

«Археологія»)        - 111  од. 

 

Продовжувалася робота з обліку і наукової атрибуції предметів. Протягом звітного 

періоду зібрано і взято на облік 696 од. (648 – основного фонду і 48 – науково-допоміжного 

фонду). 

У 2021 році фонд поповнено предметами, що відповідають концепції музейного 

колекціонування: 

-  подарованими, переданими безкоштовно предметами. 

Основний фонд поповнився за групами зберігання: 

- «Скульптура» -  3 од. 

- «Живопис»         - 33 од. 

- «Графіка»        - 72 од.  

- «Декоративно-прикладне мистецтво»    -  38 од. 

- «Книги»         - 160 од. 

- «Друк»         - 179 од. 

- «Архів»        - 29 од.  

 - «Фото»       - 17 од.  

- «Нумізматика-фалеристика»     - 35 од.  

- «Сувеніри»        - 10 од. 

- «Археологія»       - 66 од 

- «Речові»                                                                                              -           6 од. 
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У комплектуванні фондів брали участь наукові співробітники:  

Авраменко В. П. (10 од.), Батеровська І.М. (21 од.), Близнюк О.А. (10 од.), 

Брижицька С.А. (53 од.), Коваль(Степанець) А.О. (8 од.), Дзима В.В. (26 од.), Долгіч Н.В. 

(11 од.), Ліховий І.Д. (142 од.), Манжара Г.І. (79 од.), Миколенко Л.В. (13 од.), Мітіна Т.М. 

(10 од.), Паламарчук І.Я. (11 од.), Сіленко Л.Г. (68 од.), Сокур Л.А. (10 од.), Коваленко 

В.М. (25 од.),  Філіпович Т.І. (10 од.), Чорна Л.О. (10 од.), Чулкова Т.М. (29 од.), Яхімович 

А.В. (11 од.), Юрченко І.К. (10 од), Осипенко Т.В. (21 од.), Ісаєва О.М. (18 од.), Шокун В.В. 

(10 од.), Басиста Н.М. (10 од.), Гусейнова Ю.В. (10 од.), Ярмош Т.В. (10 од.), 

Коханчук В.М. (10 од.), Чорний М.Г. ( 10 од.), Гранатирко Б.В. (11 од.), Леонтьєв С.А.(10 

од.) 

 

«КНИГИ» 

Передано власниками: 

Паламарчук Іриною Якимівною – старшим науковим співробітником Заповідника, 

м. Канів (з архіву Піняка М.В.): 

- Павленко Сергій. Іван Мазепа: Прижиттєві зображення гетьмана та його наближених: 

Науково-популярне видання/ Головний редактор – Ніна Прибєга. – Київ: Мистецтво, 

2018. – 207, [1] с.: портр., іл.. – Т. 1800. – 380 років від дня народження Івана Мазепи. – 

Палітурка: картон, папір ламінований, друк кольоровий. Папір крейдяний, гарнітура 

PragmaticaLightC, друк офсетний. 28х22 см.  

Савчуком Олександром Олеговичем - видавцем, м.Харків : 

- Таранушенко Стефан. Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури: 

Книга з доповненою реальністю: Науково-популярне видання. – Харків: Видавець 

Олександр Савчук, 2021. – 222, [2] с.: іл. – Наклад 1000. – Український культурний 

фонд. – Палітурка: картон, папір ламінований, друк кольоровий. Папір крейдований, 

друк офсетний, гарнітура Ukrainiau Scool Book. 24,7 х 22,5 см. – Оцінка: 257 грн. 00 коп. 

Ліховим Ігорем Дмитровичем – першим заступником генерального директора 

Заповідника, м. Канів: 

- Тарасова Світлиця: Літературно-мистецький альманах. Число 2-3, 2017/ Упорядник: 

І.Д. Ліховий; Обкладинка: Н.В. Стельмах. – Київ: Видавничий дім «АртЕК», 2017. – 253, 

[1] с.: іл. – Міністерство культури України. Шевченківський національний заповідник. – 

Палітурка: картон, папір ламінований, друк кольоровий. Папір офсетний, гарнітура 

Times New Roman. 20,5 х 15 см. 

Брижицькою Світланою Анатоліївною – заступником генерального директора з 

наукової роботи Заповідника, м. Канів:  
- Варвара Рєпніна: Листи. Публікації. Спогади: Наукове видання/ Укладач і автор 

вступної статті – Брижицька С.А.; Переклад англійською мовою – Близнюк О.А.; Фото 

видань – Юрій Кардаш; Обкладинка – Олександр Третяков. – Черкаси: Видавець 

Олександр Третяков, 2020. – 494, [2] с.: портр., іл. – Т. 50. – Палітурка: картон, папір 

ламінований, тиснення під позолоту. Папір офсетний, гарнітура Minion. 27,5 х 18 см. 

- Материалы ХХ Международного научного семинара «Санкт-Петербург и Украина как 

имагологическое развитие межкультурного взаимопонимания (XVIII-начало ХХ 

веков)». Октябрь 2020: Наукове видання/ Под общей редакцией Т.Н. Лебединской. – 

Санкт-Петербург-Нежин: ЧП Лысенко Н.М., 2020. – 719, [1] с.: илл. – Т. 300. – 20 

Международному семинару «Санкт-Петербург-Украина». – Библиотека Российской 

академии наук (Санкт-Петербург, Россия). Санкт-Петербургский государственный 

Политехнический университет Петра Великого (кафедра международных отношений, 

Санкт-Пкетербург, Россия). Национальный музей Тараса Шевченко (Киев, Украина). 

«Восточноевропейский славянский университет» (Ужгород, Украина). Всеукраинское 

координационное бюро ЮНЕСКО. «Образование взрослых Украины». – Російською та 

українською мовами. – Падітурка: картон. папір ламінований, тиснення під позолоту. 

Папір офсетний, гарнітура Times. 20,7х14,8 см. – Оцінка: 500 грн. 

- Брижицька С. Життя і слово українця для українців: Тарас Шевченко і становлення 

національної ідентичності українців за матеріалами книг вражень на його могилі 1896-
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1926 рр.: Монографія/ Художнє оформлення Олега Коспи. – Київ: Задруга, 2006. – 295, 

[1] с.: іл. – Наклад 1000. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Центр українознавства. – Обкладинка: папір крейдяний ламінований, друк кольоровий. 

Друк офсетний, гарнітура «Нюттон». 20 х 14,5 см. 

- Брижицька С. «Я не одинокий…»: Національне самоствердження Тараса Шевченка та 

його вплив на становлення ідентичності українців (друга чверть ХІХ ст. – середина 20-х 

років ХХ ст.): Монографія: Наукове видання. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 191, [1] 

с.: фото, іл. – Т. 1000. – Присвячую українській спільноті. - Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Центр українознавства. – Палітурка: картон, папір 

ламінований, друк кольоровий. Папір офсетний, гарнітура Петербург. 21 х 15 см. 

Мельниченком Володимиром Юхимовичем – доктором історичних наук, лауреатом 

Національної премії України імені Тараса Шевченка, м. Київ: 

- Мельниченко Володимир. Подробиці Шевченкового життя: 370 історичних мініатюр, 

есеїв і начерків: Науково-популярне видання/ Вступна стаття Сергія Гальченка; 

Головний редактор – Алла Мнишенко; Художник-оформлювач – Олексій Григір. – Київ: 

Либідь, 2021. – 559, [1] с.: іл. – Палітурка: картон, папір ламінований, друк кольоровий. 

Папір, друк. 24,2 х 17 см. 

Чорною Людмилою Олексіївною – завідувачкою відділу наукових досліджень 

Заповідника, м. Канів: 

- Тарасова гора: Люди і події: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої 100-річчю прийняття Радою Міністрів Української держави 

постанови про взяття під державну опіку могили Тараса Шевченка. Канів. Тарасова 

Гора, 4 жовтня 2018 р.: Наукове видання/ Редакційна колегія: Піняк М.В. (голова) та 

інш.; Упорядник: Чорна Л.О, - Київ: Панмедія, 2020. – 182, [2] с.: іл. – Міністерство 

культури та інформаційної політики України. Шевченківський національний заповідник. 

– Обкладинка: папір крейдяний ламінований, друк кольоровий. Папір, друк. 20 х 14,5 

см. 

- Українська інтелігенція і Тарасова Гора: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, приуроченої до 200-річчя від дня народження Григорія Честахівського та 

150-річчя Володимира Різниченка. Канів. Тарасова Гора. 22 жовтня 2020 р.: Наукове 

видання/ Редакційна колегія: Коваленко В.М., Чорна Л.О., Брижицька С.А.; Упорядник: 

Л.О. Чорна. – Київ: Паемедія, 2020. – 237, [1] с.: іл. – Міністерство культури та 

інформаційної політики України. Шевченківський національний заповідник. Інститут 

архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Обкладинка: 

папір крейдяний ламінований, друк кольоровий. Папір, друк. 20 х 14,5 см.  

- Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тарасова Гора: Люди і 

події» до 160-річчя повернення Тараса Шевченка в Україну. Канів, 21 травня 2021 року. 

– [Куратори]: Міністерство культури та інформаційної політики України. 

Шевченківський національний заповідник. Національний заповідник «Батьківщина 

Тараса Шевченка». – Канів, 2021. – [8] с. – Обкладинка: папір крейдяний ламінований, 

друк кольоровий. Папір, друк. 20,8 х 14,8 см. 

Шаленко Тетяною – вдовою художника Шаленка Валерія, м. Львів: 

- Шаленко В.. Шевченко-Франко: художні візії життя і творчості: Мистецьке видання/ 

Упорядники: Тарас Пастух, Тетяна Шаленко; Передмова Тараса Пастуха; Редактор: 

Ксенія Сімович; Світлини Андрія Кіся. – Львів; Дрогобич: Коло, 2021. – 111, [1] с.: іл. – 

Палітурка: картон, папір ламінований, друк кольоровий. Друк офсетний, папір 

крейдований. 18,7 х 21,6 см. 

Гальченком Сергієм Анастасійовичем – кандидатом філологічних наук, Заслуженим 

працівником культури України, м. Київ: 

- Шевченко Тарас. Другий «Кобзар»: Поезії 1843-1847. – Видання 3-є, доповнене з 

факсимільним відтворенням автографів поезій, їх паралельною розшифровкою та 

текстом сучасною літературною мовою/ Автор передмови та приміток, упорядник 

текстів – Сергій Гальченко, Стаття Павла Гриценка; Розшифровка факсимільного 

відтворення текстів рукописів – Наталка Лисенко; Художнє оформлення Сергія 

Троценка; художнє оформлення обкладинки – Костя Ткаченка. – Кам’янське: 
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Видавничий дім «Андрій»; Київ: Видавничий дім «Зелений пес», 2021. – 584 с.: портр., 

іл. – Наклад 500. – Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т.Г. 

Шевченка; Фонд збереження книжкової спадщини України. – Палітурка: картон, папір 

ламінований, друк кольоровий. Папір крейдяний, друк кольоровий. 20,7 х 15,5 см. 

- Календар настінний на 2021 рік. Тарас Шевченко. 1814-1861. – Харків: ФОП Томенко 

В.О., 2020. – 12 арк.: іл.. – Папір крейдяний ламінований, друк кольоровий. 22 х 6 см.  

Степанець Анною Олександрівною – зберігачем фондів Заповідника, м. Канів: 

- Шевченко Т.Г. Журнал / Вступительньная статья – Л. Стеценко; Редактор – А. Гайдук; 

Художник – Л. Склютовский. – Київ Государственное издательство художественной 

литературы, 1954. – 250, [2] с. + 10 лист. илл.: портр. – Т. 15000. – Російською мовою. – 

Палітурка: картон, коленкор, тиснення під позолоту та кольорове. Папір, друк. 26,5 х 21 

см. – На титулі - написи чорнилом та три штемпелі: Управл. Культурно-Прсветительных 

Предпр. Городская юношеская библиотека № 6; Библиотека № 191Тушинского района 

(те ж і на с. 17); Филиал. На звороті титулу - написи чорнилом та два штемпелі: 

Государственная библиотека им. В.И. Ленина; Погашено. 

Орищаком Володимиром Ярославовичем, м. Тернопіль: 

Дмитро Стецько: Живопис: Альбом / Редактор альбому – Оксана Децик; Переклад 

англійською – Ілля Лабунько. – Київ ТОВ «Софія-А», 2017. – 281, [3] c.: іл. – Світлій 

пам’яті дружини Віри. – Українською та англійською мовами. – Книга в 

суперобкладинці. – Палітурка: картон, ледерин, тиснення під позолоту. Друк офсетний, 

папір крейдований, гарнітура шрифта – Calibri. Суперобкладинка: папір крейдяний, друк 

кольоровий. 28,5 х 24 см. 

Чулковою Тетяною Миколаївною – старшим науковим співробітником Заповідника, 

м. Канів: 

- Грінченко Б. Серед бурі: Драма на 5 дій. – Видання четверте. – Київ: Друкарня 1-ої 

Київської Друкарської Спілки, 1912. – 144 с. – У конволюті з книгами: Грінченко Б. 

Нахмарило; Грінченко Б. Миротворці. – Саморобна палітурка: картон, коленкор, папір, 

лрук кольоровий. 18 х 12,3 см. – На титулі - написи чорнилом та олівцем. 

- Грінченко Б. Нахмарило: Комедія на ІІІ дії. – Четверте видання. - Київ: Друкарня 1-ої 

Київської Друкарської Спілки; Вид. М. Грінченко, 1912. – 96 с. – У конволюті з 

книгами: Грінченко Б. Серед бурі; Грінченко Б. Миротворці. – Саморобна палітурка: 

картон, коленкор, папір, лрук кольоровий. 18 х 12,3 см. – На титулі - напис олівцем та 

штамп: Книгарня Літерат. Наук. Вістника Склад українських книг Київ.В. 

Володимирська № 23. 

- Грінченко Б. Миротворці: Жарт на одну дію. – Видання друге. - Київ: Друкарня 1-ої 

Київської Друкарської Спілки, 1910. – 24 с. – У конволюті з книгами: Грінченко Б.. 

Серед бурі; Грінченко Б. Нахмарило – Саморобна палітурка: картон, коленкор, папір, 

лрук кольоровий. 18 х 12,3 см. – На титулі - напис олівцем. 

Передано авторами та упорядниками: 

Берком Йосипом Миколайовичем – автором книги, м. Львів: 

- Берко Йосип. Світ рослин у мистецтві та поезії Тараса Шевченка: Наукова біографія/ 

Редагування: Михайло Падура, Тетяна Денисюк. – Львів: ТзОВ «Компанія 

«Манускрипт»», 2019. – 635, [1] с.: іл. – Світлій пам’яті моїх дорогих батьків Миколая та 

Марії зі синівською любов’ю і вдячністю присвячую цю книгу. – Палітурка: картон, 

папір ламінований, друк кольоровий. Папір офсетний, друк офсетний, гарнітура «Times 

New Roman». 24,7 х 17,7 см. – На верхньому форзаці праворуч гелевою ручкою – 

авторський напис. 

Нечепою Василем Григоровичем - українським кобзарем, лірником, лауреатом 

Національної премії України імені Тараса Шевченка, народним артистом України, 

м. Київ: 
- Нечепа Василь. Рід козацький величавий: Художньо-публіцистичний твір/ Редактор – 

Клочан Людмила. – Київ: Емма, 2011. – 559, [1] с.: іл. – Наклад 1000. – Моїй мамі, яка 

народила та виховала трьох синів, моєму великому роду Нечеп, моїм учителям та 

побратимам присвячую. – Палітурка: картон, папір ламінований, друк кольоровий, 

тиснення під позолоту. Гаонітура «LazurskiC», папір офсетний, друк офсетний. 
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24,2х17,5 см. – На верхньому форзаці кульковою ручкою – напис: Національному 

заповіднику «Тарасова нора» з великою пошаною та подякою! Дня 14. Місяця жовтня. 

Року Божого 2021. [підпис]. 

- Шудря Микола, Нечепа Василь. В рокотанні–риданні бандур: Художньо-

документальне видання / Редактор – А.П. Ковальчук; Художнє оформлення Дмитра 

Мазуренка. - Київ: МАУП, 2006. – 455, [9] с. + 16 арк. іл.: фото, іл. – Наклад 1000. – 

Палітурка: картон, папір ламінований, друк кольоровий. Папір офсетний, друк 

офсетний. 24,5 х 17 см. – На титулі кульковою ручкою - напис: Національному 

заповіднику «Тарасова гора» з подякою! На Святу Покрову Року Божого 2021. [підпис]. 

- Яременко Василь. Наукова і епістолярна спадщина Бориса Грінченка: Монографія: 

Наукове видання/ Редагування Олени Мисливої. – Київ: ТОВ «Юрка Любченка», 2021. – 

383, [1] с.: іл. – Наклад 500. – Незабутній і непроминальній свтлій пам’яті моїх учителів-

професорів: Петра Костьовича Волинського, Івана Івановича Пільгука, Юрія 

Свиридовича Кобилецького, Петра Панасовича Хропка, Федора Семеновича Гріма – із 

незглибимою вдячністю присвячую. Професор Василь Яременко, член НСПУ. – 

Палітурка6 картон, папір ламінований, друк кольоровий. Папір офсетний, друк 

офсетний. – 20,7 х 13,7 см. – На титулі кульковою ручкою – напис: До бібліотеки 

заповідника Тарасової гори. автор, Лауреат Премії фонду Шевченка 4 жовтня 2021 р. 

[підпис]. 

- Тарас Шевченко: Пісні сучасних українських гуртів та виконавців на вірші 

Т.Г. Шевченка з нотами й акордами: Співаник: Музично-літературне видання/ 

Передмова Василя Лютого; Упорядкування та літературне редагування – Оксана 

Кротюк. – Київ: Кам’янське: Видавничий дім «Андрій», 2020. – 47, [1] с.: іл. – Наклад 

1000. – (Серія: «Нескорений Пророк»). – Громадська спілка «Творче патріотичне 

об’єднання «Музичний Батальйон». – Книга з аудіо диском з музичним альбомом.  – 

Обкладинка: папір крейдяний під глянцем, друк кольоровий. Папір крейдяний, друк. 

20х14,5 см. – На титулі фломастером підпис Нечепи В.Г. 

Гнатюк Лідією Павлівною – автором-упорядником книги, м. Київ: 

- Шевченкове слово в мовах світу: Словник-довідник: Довідкове видання/ Автори-

упорядники: Л.П. Гнатюк, Л.П. Дяченко, Т.Є. Набережнєва та ін.; Загальна редакція: 

Л.П. Гнатюк, Л.П. Дяченко. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2020. – 531, [1] с. – 

Наклад 100. – Міністерство освіти і науки України. Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. – Обкладинка: папір крейдяний під глянцем, друк кольоровий. 

Гарнітура Times New Roman, папір офсетний, друк офсетний. 24 х 17 см. 

Пшеничним Євгеном – упорядником книги, м. Дрогобич: 

- Стешенко Ярослав. Епістолярний монолог: Наукове видання/ Упорядник – Євген 

Пшеничний; Редактор – Тетяна Федак. – Дрогобич: Коло, 2020. – 436, [4] с. + 7 арк. іл.: 

портр., 29 факсиміле документів. – Наклад 300. – Світлій пам’яті професора Михайла 

Шалати (1937-2010) видатного літературознавця поета-шістдесятника вічного 

дрогобичанина людини доброго серця мого щирого приятеля присвячую цю книгу. – 

Книга у суперобкладинці. – Обкладинка, суперобкладинка: папір крейдяний, друк 

кольоровий. Папір Munken Pure (Corolla book ivory)? друк офсетний, гарнітура Arno Pro. 

23,5 х 17,8 см. 

Видавництвом «Арій» - меценатом, депутатом Черкаської обласної ради Радуцьким 

Олександром Романовичем, м. Черкаси: 

- Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859): 

Метаграфовані тексти. Факсиміле; Книга 1: Факсиміле: Наукове видання/ Упорядники: 

Геннадій Боряк, Людмила Демченко; Редакційна колегія: Валерій Смолій (відповідальний 

редактор), Олександр Боронь, Сергій Гальченко та ін.; Вступні статті: Галина Карпінчук, 

Геннадій Боряк, Людмила Демченко. – Київ: Арій, 2020. – СXXVIII, 878, [2] с. – Наклад 

350. – Національна академія наук України; Інститут історії України; Інститут літератури 

ім. Т.Г. Шевченка. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. 

Національний музей Тараса Шевченка. – Палітурка: картон, папір ламінований, друк 

кольоровий. Гарнітура Times New Roman, папір книжковий, друк офсетний. 24,5 х 17 см. 

– Ціна: 500 грн.  
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- Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859): 

Метаграфовані тексти. Факсиміле; Книга 2: Факсиміле: Наукове видання/ Упорядники: 

Геннадій Боряк, Людмила Демченко; Редакційна колегія: Валерій Смолій (відповідальний 

редактор), Олександр Боронь, Сергій Гальченко та ін.; Вступні статті: Галина Карпінчук, 

Геннадій Боряк, Людмила Демченко. – К.: Арій, 2020. – 879-1863, [3] с. – Наклад 350. – 

Національна академія наук України; Інститут історії України; Інститут літератури ім. 

Т.Г. Шевченка. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Національний 

музей Тараса Шевченка. – Палітурка: картон, папір ламінований, друк кольоровий. 

Гарнітура Times New Roman, папір книжковий, друк офсетний. 24,5 х 17 см. – Ціна: 

500 грн. 

Передано видавництвами:  

Видавництвом «Дух і Літера», м. Київ: 

- Шевченко Тарас. Кобзар: Вибрані твори: Видання білінгва/ Переклад ідишем Давида 

Гофштейна; Ілюстрації Василя Седляра; Редактор: Оксана Пашко; Дизайн обкладинки: 

Світлана Невдащенко, Олександр Ходченко. – Київ: Дух і Літера, 2018. – 423, [1] с. + 7 

арк. іл.: іл. – Національний університет «Києво-Могилянська академія». Центр 

досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства. Національний музей 

Тараса Шевченка. – Українською мовою та мовою ідиш. - Палітурка: картон, папір 

ламінований, друк кольоровий. Папір, друк 22,5 х 14,5 см. – Оцінка: 260 грн. 00 коп. 

- Ушкалов Леонід. Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання. – Видання 

друге/ Дизайн обкладинки: Ірина Риндюк; Ілюстрації Івана Остафійчука. – Київ: Дух і 

Літера, 2019. – 559, [1] с.: іл. – Національний університет «Києво-Могилянська 

академія». Центр європейських гуманітарних досліджень. Центр досліджень історії та 

культури східноєвропейського єврейства. - Палітурка: картон, папір ламінований, друк 

кольоровий. Папір, друк. 24,5 х 17,3 см. – Оцінка: 190 грн. 00 коп. 

- Росовецький Станіслав. Шевченко. Сучасна біографія: Науково-популярне 

видання/Редактор, укладач іменного покажчика: Олексій Сівнченко. - Київ: Дух і Літера, 

2020. – 471, [1] с. – (Серія: «Постаті культури»). – Національний університет «Києво-

Могилянська академія». Центр європейських гуманітарних досліджень. Центр 

досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства. - Палітурка: картон, 

папір ламінований, друк кольоровий. Гарнітура Myriad Pro, Minion Pro. 20,7 х 13,8 см. – 

Оцінка: 260 грн. 00 коп. 

Учбово-видавничим центром «Школяр», м. Київ:  

- Шевченко Тарас Григорович. Кобзар/ Обкладинка Оксани Тернавської; [Ілюстровано 

репродукціями робіт Тараса Шевченка]. – Київ: Учбово-видавничий центр «Школяр», 

2020. – 743, [1] с.: портр., іл. – Т. 1000. – Видання підготовлено спільно з Національним 

музеєм Тараса Шевченка.  – Палітурка: картон, папір ламінований, друк кольоровий. 

Папір крейдяний, гарнітура AcademyC, друк офсетний. 24,7 х 17 см. – Оцінка: 

500 грн.00 коп. 

- Мій перший «Кобзар»: Книжка-розмальовка: Для дітей старшого дошкільного та 

молодшого шкільного віку: Літературно-художнє видання/ Художник: Н. Котилевська. – 

Київ: Школяр, 2014. – 29, [3] с.: іл. – Наклад 10000. – 200 років від дня народження 

Тараса Григоровича Шевченка. – Національний музей Тараса Шевченка. – Обкладинка: 

папір крейдяний, друк кольоровий. Папір офсетний, гарнітура AcademyC, друк 

офсетний. 26 х 20 см. – Оцінка: 20 грн. 00 коп.  

Закуплено у видавництвах:  

Державного підприємства – видавництва Верховної Ради України (Парламентська 

бібліотека), м. Київ: 

- Згадай мене, брате!: Тарас Шевченко в контексті свого часу: Науково-популярне 

видання/ Автор-упорядник – Юрій Іванченко; Художнє оформлення І.В. Женченка. – 

Київ: Парламентське видавництво, 2018. – 431, [1] с: епіграф, іл. – Палітурка: картон, 

папір ламінований, друк кольоровий. Папір, друк. 27 х 21 см. – Ціна: 860 грн. 00 коп. 

Видавничого дому «Кондор», м. Київ:  

- Шевченко Тарас. Гамалія. Наймичка. Гайдамаки: Повісті: Літературно-художнє 

видання/ Дизайн обкладинки: Тишківська Н.М. – Київ: Кондор, 2020. - 131, [1] с. – 
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Т. 300. – Палітурка: картон, папір ламінований, друк кольоровий. Папір кремі, гарнітура 

Bookman Old Style. 20,8 х 13,6 см. – Ціна: 210 грн. 00 коп. 

- Шевченко Тарас. Катерина: Вибрані твори: Літературно-художнє видання/ Дизайн 

обкладинки: Тишківська Н.М. – Київ: Кондор, 2021. - 162, [2] с. – Т. 500. – Палітурка: 

картон, папір ламінований, друк кольоровий. Папір кремі, гарнітура Gtorgia. 20,8 х 13,6 

см. – Ціна: 231 грн. 00 коп. 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Якабу Трейд», м. Київ:  

- ShevchenkoTaras. Kateryna/ Executive Editor – Olga Shliakhtych; Translator John Weir; 

Illustrator – Nikolai Tolmachov. – Київ: Видавництво Основи, 2018. – 40 с.: іл. – 

Англійською мовою. – Палітурка: картон, ледерин, папір ламінований, друк кольоровий. 

Папір крейдяний. друк кольоровий. 30,7 х 24 см. – Ціна: 426 грн. 00 коп. 

- Епістолярій Тараса Шевченка: У двох книгах; Книга 1: 1839-1857: Літературно-

художнє видання/ Упорядкування – С.А. Гальченко, Г.В. Карпінчук; Передмова 

М.Х Коцюбинської; Головний редактор – О.В. Красовицький; Художник-оформлювач – 

Т.О. Калюжна. – Харків: Фоліо, 2020. – 634, [6] с. – Т. 500. – (Серія: «Бібліотека 

української літератури»). – Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії 

наук України. – Палітурка: картон, папір ламінований, друк кольоровий. Папір, друк. 

20,5 х 13,5 см. – Ціна: 243 грн. 00 коп. 

- Епістолярій Тараса Шевченка: У двох книгах; Книга 2: 1857-1861: Літературно-

художнє видання/ Упорядкування – С.А. Гальченко, Г.В. Карпінчук; Передмова 

М.Х. Коцюбинської; Головний редактор – О.В. Красовицький; Художник-оформлювач – 

Т.О. Калюжна.. – Харків: Фоліо, 2020. – 666, [6] с. – Т. 500. – (Серія: «Бібліотека 

української літератури»). – Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії 

наук України. – Палітурка: картон, папір ламінований, друк кольоровий. Папір, друк. 

20,5 х 13,5 см. Ціна: 289 грн.00 коп. 

- Гримич Віль. Вибрані праці у трьох томах; Том 1: Шевченкознавство. Історія 

зарубіжної літератури та культури: Наукове видання/ За науковою редакцією Марини 

Гримич; Упорядник, автор приміток та післямови – Марина Гримич; Обкладинка – 

Андрія Кучерука. – Київ: Дуліби, 2015. – 519, [1] с.: портр., іл. – Т. 200. – Палітурка: 

картон, папір ламінований, тиснення під позолоту, друк кольоровий. Папір офсетний, 

гарнітура «Times». 22 х 15,5 см. Ціна: 140 грн. 00 коп. 

- Гаврош Олександр. Врятувати Тараса Шевченка: Літературно-художнє видання/ 

Ілюстрації Тетяни Копитової; Головний редактор – О.В. Красовський. – Харків: Фоліо, 

2020. – 154, [6] с.: іл. – Т. 3000. – (Серія: «Машина часу»). – Палітурка: картон, папір 

ламінований, друк кольоровий. Папір, друк. 22 х 15 см. Ціна: 160 грн. 00 коп. 

«СКУЛЬПТУРА» 

Передано власниками: 

Паламарчук Іриною Якимівною – старшим науковим співробітником Заповідником, 

м. Канів (з архіву Піняка М.В.): 

- Барельєф Тараса Шевченка з викарбуваними словами на металевій  пластині: От 

участников Декады украинской литературы и искусства в РСФСР. 27.V-6.VI. 1969 г. 

1960-рр. – Граніт, мармур, мідь; карбування. 13 х 12,3 см. 

«ЖИВОПИС» 

Подаровано власниками:  

Красною Тетяною Іванівною - художником, членом Національної спілки художників 

України, м. Київ, після експонування на виставці «Канів та Канівщина у творчості 

родини Красних-Ольхових»: 

- Красна Тетяна Іванівна. Нар. 1956 р. м. Київ.  

Картина. Зінаїда Тарахан-Береза – науковець Шевченківського національного 

заповідника. Авторка книги «Святиня». 2000-2001 рр. - Полотно, олія. 100 х 100 см. – У 

рамі. - У нижньому правому куті червоною фарбою – монограма автора: ТК. 

Ольховим Олександром Васильовичем – художником, членом Національної спілки 

художників України, м. Київ, після експонування на виставці «Канів та Канівщина у 

творчості родини Красних-Ольхових»: 

Ольхов Олександр Васильович. Нар. 1956 р. м. Київ.  
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- Картина. Мотовиловщина. 2006 р. - Полотно, олія. 90 х 115 см. – У рамі. - У нижньому 

правому куті червоною фарбою  - підпис автора: А. Ольхов.  

- Картина. Село Пекарі. 2002 р. - Полотно, олія. 50 х 60 см. – У рамі. - У нижньому 

правому куті червоною фарбою - підпис автора: А. Ольхов 

Монсевич Віолетою Вікторівною – живописцем, графіком, м. Київ, після 

експонування на виставці «Краса природня»: 

Монсевич Віолета Вікторівна. Нар. 1979 р. м. Київ. 

- Картина. Самотня. 2015 р. – Полотно, олія. 80 х 120 см. – У нижньому лівому куті 

ручкою – підпис автора. На звороті маркером – напис: Монсевич Віолета 1979 р.н. 

«Самотня» 2015 р. 80 х 120 п.о. – Оцінка: 500 $. 

- Картина. Золота баня. 2010 р. – У рамі. – Полотно, олія. 50 х 70 см. - У нижньому 

лівому куті фарбою – підпис автора. На звороті маркером – напис: Монсевич Віолета 

1979 р.н. «Золота баня» 2010 р. п.о. 80 х 120. – Оцінка: 100 $. 

- Картина. Козацька церква. Канів. 2021 р. – У рамі. – Полотно, олія. 40 х 30 см. - У 

нижньому правому куті ручкою – підпис автора. На звороті маркером – напис: 

Монсевич Віолета 1979 р.н. «Козацька церква. Канів» 2021 40 х 30 п.о. 

Подаровано співробітниками Заповідника, м. Канів: 

- Пилипенко Іван Якович. Нар 1957 р. м. Київ. 

Картина. Весна у Лаврі. 2020 р. – У рамі. – Полотно, олія. 30 х 40 см. – У нижньому 

правому куті фарбою – підпис автора. На звороті маркером – напис: Іван Пилипенко 

«Весна у Лаврі» 30 х 40 п.о. Київ, Лавра 2020 рік. – Оцінка: 4000 грн. 

«ГРАФІКА» 

Подаровано власниками: 

Ольховою Мариною Олександрівною - художником, членом Національної спілки 

художників України, м. Київ, після експонування на виставці «Канів та Канівщина у 

творчості родини Красних-Ольхових»: 

Ольхова Марина Олександрівна. Нар. 1977 р. м. Київ. 

- Картина. Пам’ятник Т.Г. Шевченку на його могилі. 1999 р. – Папір, акварель. 39 х 50,5 

см. – У паспарту, у рамі під склом. – У нижньому правому куті олівцевий підпис автора: 

Ольхова М. 

-Картина. Краєвидами Канівщини. 2020 р. – Папір, акварель. 27,5 х 67,5 см. - У 

паспарту, у рамі під склом. – У нижньому правому куті олівцевий підпис автора: 

М. Ольхова 2020. 

Красною Тетяною Іванівною - художником, членом Національної спілки художників 

України, м. Київ, після експонування на виставці «Канів та Канівщина у творчості 

родини Красних-Ольхових»: 

Красний Іван Миколайович. 1917-1990. м. Київ. 

- Картина. Музей Т.Г. Шевченка на Чернечій горі у Каневі. 1955 р. - Папір, акварель. 35 

х 60 см. - У паспарту, у рамі під склом. - У нижньому правому куті олівцевий підпис 

автора і дата: 1955. 

- Картина. Тарасова гора.1960-ті рр.. - Папір, акварель. 14,5 х 25,5 см. - У паспарту, у 

рамі під склом. - У нижньому правому куті олівцевий підпис автора: Красний. 

Гнучим Олександром Миколайовичем, м. Канів: 

- Віхтинський Віктор Іванович. 1918-2003. м. Харків. 

Естамп. Народний поет. 1961 р. – У рамі, під склом. – Папір, ліногравюра. 39 х 53 см;  

46 х 57 см. 

Мітіною Тетяною Михайлівною – старшим науковим співробітником Заповідника, 

м. Канів: 

- Киценко Тетяна Іванівна. Нар. 1961 р. м. Канів.  

Малюнок. Тарасова Гора. Сучасний пам’ятник Тарасу Шевченку на могилі поета. 2020 

р. – Папір, акварель. – У паспарту, у рамі, під склом. – 13,5 х 18,5 см; 17 х 21 см. – На 

звороті олівцевий напис: Т Киценко 2020. – Оцінка: 100 грн. 

Невісткою художника Сліпченка Миколи Федоровича, м. Київ: 

Сліпченко Микола Федорович. 1909-2005. м. Київ. 
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- Малюнок. На Дніпрі. с. Григорівка. 1968 р. – Папір, кольорові олівці. 27 х 19 см.  – 

Наклеєно на папір, у паспарту. – По нижньому полю – напис олівцем: с. Григорівка 

15/VI 68 НС. На звороті – олівцевий напис. 

- Малюнок. с. Григорівка. біля причалу на Дніпрі. 1968 р. -  Папір, кольорові олівці. 19 

х 26 см.  – Наклеєно на папір, у паспарту. – По нижньому полю – напис олівцем: с. 

Григорівка 14/VI 68. На звороті – олівцевий напис. 

 Опанащуком Миколою Олександровичем - професором Львівської національної 

академії мистецтв, графіком, живописцем, Заслуженим діячем мистецтв України, 

м.Львів: 

- Естамп. Трійця. 1991 р. – Ліногравюра. 29,7 х 29,7 см; 49 х 49,5 см. – У паспарту, в 

рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Трійця» 1991 р.; підпис 

художника. 

- Естамп. Гетьман Іван Мазепа. 1995 р. - Ліногравюра. 20 х 15 см; 49,5 х 39,5 см. – У 

паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «І. Мазепа» 1995 р.; 

підпис художника. 

- Естамп. Гетьман Петро Дорошенко. 1995 р. - Ліногравюра. 20,2 х 15 см; 49 х 39 см. – 

У паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Петро Дорошенко» 

5/20; підпис художника; 1995. 

-Естамп. Гетьман Петро Сагайдачний. 1995 р. - Ліногравюра. 20,5 х 15 см; 49 х 39 см. – 

У паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Гетьман П. 

Сагайдачний» 1995 5/25; підпис художника. 

-Естамп. Гетьман Богдан Хмельницький. 1996 р. - Ліногравюра. 20 х 15 см; 49,3 х 39 см. 

– У паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Гетьман Б. 

Хмельницький» 1996 12/20; підпис художника. 

-Естамп. Князь Володимир Великий. 1994 р. - Ліногравюра. 41 х 29 см; 62 х 40 см. – У 

паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Князь Володимир 

Великий»; підпис художника; 1994. 

-Естамп. Княгиня Ольга. 1994 р. - Ліногравюра. 41 х 19,5 см; 62 х 40 см. – У паспарту, в 

рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Княгиня Ольга»; підпис 

художника; 1994. 

-Естамп. Данило князь Галицький. 1995 р. – Гравюра на пластику. 42,7 х 20,8 см; 62,5 х 

40 см. – У паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Данило 

Князь Галицький» 4/20; підпис художника; 1995. 

-Естамп. Слов’янські просвітителі Кирило і Мефодій. 1994 р. - Ліногравюра. 30 х 30 см; 

49,5 х 49,5 см. – У паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: 

«Слов’янські просвітителі Кирило і Мефодій» 1994 р.; підпис художника. 

-Естамп. Елегія. 1994 р. - Ліногравюра. 29,5 х 29,5 см; 50 х 50 см. – У паспарту, в рамці, 

під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Елегія» 1994.; підпис художника. 

-Естамп. Теологи. 1996 р. - Ліногравюра. 29 х 29,5 см; 50 х 50 см. – У паспарту, в рамці, 

під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Теологи»; підпис художника. 

-Естамп. Домініканські ритми. 1997 р. - Ліногравюра. 30 х 29,7 см; 50 х 50 см. – У 

паспарту, в рамці, під склом.  

-Естамп. Бароковий діалог. 2005 р. - Ліногравюра. 31 х 29,7 см; 50 х 50 см. – У паспарту, 

в рамці, під склом.  

-Естамп. Снігові королеви. 1996 р. - Ліногравюра. 31,3 х 22,3 см; 54 х 44 см. – У 

паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Снігові королеви» 

3/12; підпис художника; 1996. 

-Естамп. П. Чубинський. 2006 р. - Ліногравюра. 30,5 х 21,5 см; 49 х 39,3 см. – У 

паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: П. Чубинський, 2006 

р.; підпис художника. 

-Естамп. Деревляни. Перед Ладою і Сварогом. 1999 р. - Ліногравюра. 30,5 х 28 см; 50 х 

50 см. – У паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Перед 

Ладою і Сварогом»; 1999 р.; підпис художника. 
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-Естамп. Деревляни. Моління до Велеса. 1999 р. - Ліногравюра. 31 х 28,7 см; 50 х 50 см. 

– У паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Моління до 

Велеса»; 1999 р.; підпис художника. 

-Естамп. Вербна неділя. 2004 р. - Ліногравюра. 25 х 34,5 см; 49,5 х 59 см. – У паспарту, 

в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Вербна неділя» 2/12; підпис 

художника 2004. 

-Естамп. Безкінечність віртуального простору. 2003 р. - Ліногравюра. 22,6 х 22,6 см; 

49,2 х 39,2 см. – У паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: 

«Безкінечність віртуального простору» 2/12; підпис художника 2003. 

-Естамп. Тяжкий Чорнобильський хрест. 2002 р. - Ліногравюра. 29 х 29,3 см; 49,5 х 49,5 

см. – У паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Тяжкий 

Чорнобильський хрест» 2/12; підпис художника 2002. 

-Естамп. Життя – театр. Мистецтво. Знавці. 2004 р. - Ліногравюра. 23,7 х 27 см; 44 х 45 

см. – У паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Мистецтво. 

Знавці» 3/12; підпис художника 2004. 

-Естамп. Жовква. Звіринецька брама. 2001 р. - Ліногравюра. 20,7 х 28,7 см; 45 х 51 см. – 

У паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Звіринецька брама» 

3/16; підпис художника 2001. 

-Естамп. Жовква. Монастир о. Василіян. 2001 р. - Ліногравюра. 20,7 х 28,5 см; 40,5 х 50 

см. – У паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Церква 

монастиря отців Василіян» 5/16; підпис художника 2001. 

-Естамп. Буковинка. 2003 р. - Ліногравюра. 28 х 29,2 см; 50 х 50 см. – У паспарту, в 

рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Буковинка» 4/20; підпис 

художника 2003. 

-Естамп. Нас багато. 2005 р. - Ліногравюра. 24,2 х 28 см; 39,3 х 49,3 см. – У паспарту, в 

рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Нас багато» 2005 р.; підпис 

художника. 

-Естамп. У храмі. 2004 р. - Ліногравюра. 27,2 х 26,7 см; 49,5 х 50 см. – У паспарту, в 

рамці, під склом.  

-Естамп. Окрилений художник. 2004 р. - Ліногравюра. 27 х 25,5 см; 49 х 39 см. – У 

паспарту, в рамці, під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Окрилений 

художник» 2004 р.; підпис художника. 

-Естамп. Хмари. 2004 р. - Ліногравюра. 21 х 18,3 см; 49 х 39 см. – У паспарту, в рамці, 

під склом. - Під зображенням – напис олівцем: «Хмари» 3/16; підпис художника 2004. 

Яхімович Аллою Володимирівною – старшим науковим співробітником Заповідника, 

м. Канів: 

- Хворост Василь Іванович. 1936-2014. м. Дніпропетровськ.  
ExLibris Людмили Красицької. 1994 р. – Папір, ліногравюра. 9,7 х 7,5 см; 18,8 х 10,3 см. 

– Під зображенням праворуч олівцем – авторський напис: [В.Хворост] 94. На звороті 

олівцем – авторський напис. 

- Бондаренко  Микола Михайлович. Нар. 1949 р. с.  

Успенка Буринського р-ну Сумської обл. Екслібрис. Музей Т.Г. Шевченка в 

Каневі.1991 р. – Папір, ліногравюра. 11,9 х 8,2 см; 16 х 11 см. - Під зображенням 

праворуч олівцем – авторський підпис. На звороті – штемпель та авторський напис 

олівцем. 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО» 

Подароваано власниками:  

Носенко Вірою Володимирівною, поетесою, громадською діячкою, м. Канів: 

- Носенко Віра, Снісар Любов. м. Канів. Рушник з орнітоморфним мотивом (птахи, 

звірі). 2020 р. - Полотно конопляне домоткане, муліне, вишивка «хрестиком».  204 х 45 

см; 211х 45 см. 

Ружин Зоєю Володимирівною - головою Всеукраїнського ГО «Поступ жінок-

мироносиць», м. Київ: 

- Рушник з вазонами та «хибним» вирізуванням. 30-ті рр.. ХХ ст. Київщина. – Полотно 

домоткане, нитки «заполоч», вишивка «хрестик» .280 х 42 см; з мереживом: 288 х 42 см. 
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Семенюком Василем Івановичем – Народним художником України, м. Львів: 

- Семенюк Василь Іванович. Нар. 1957 р. м. Львів. Плакет. «Самому чудно, А де 

дітись?» Т. Шевченко. – Шкіра, тиснення, гравірування. 30 х 16 см. 

«НУМІЗМАТИКА-ФАЛЕРИСТИКА»   

Передано власниками: 

Ковалішиною Тамарою Дмитрівною - внучкою Панасенкова Андрія Пилиповича 

(1922-2019) – ветерани Другої світової війни, м. Канів: 

- Значок. Ветеран Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Тип 2. – Російською 

мовою. – Алюміній, багатокомпонентний сплав, емаль; штамп. 1,9 х 1,3 см. 

- Значок. Букринский плацдарм. Сентябрь 1943. Героям битвы за Днепр. – Російською 

мовою. – Алюміній, емаль; штамп. H – 3,4 см, довжина граней – 2,3 см. 

- Медаль. За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1945 р. Художники: І. Я. Романов, І. К. Андріанов. Тираж або нагороджених близько 

14 993 000. – Російською мовою. – Латунь, шовк, муар; штамп. D – 3,2 см; колодка – 4,9 

х 4,6 см, ширина стрічки – 2,4 см. – З удостоверением № кн-33891. 

- Медаль ювілейна. Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 1965 р. Автори – художники В. О. Єрмаков, Ю. О. Лук’янов. – Російською мовою. – 

Латунь, багатокомпонентний сплав, шовк, муар; штамп. D – 3,2 см, колодка – 4,9 х 4,6 

см, ширина стрічки – 2,4 см. – З удостоверением № кн-33894. 

- Знак нагрудний. 25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1970 р. Автор – 

художник О. Б. Жук. – Російською мовою. – Багатокомпонентний сплав, емаль; штамп. 

6,4 х 3,7 см. – З удостоверением № кн-33896. 

- Медаль ювілейна. За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина. 1969 р. Автори – художники М. О. Соколов, О. В. Козлов. – 

Російською мовою. – Латунь, шовк, муар; штамп. D – 3,2 см, колодка – 2,3 х 2,9 см, 

ширина стрічки – 2,4 см. – З удостоверением № кн-33898. 

- Медаль ювілейна. Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 1975 г. Автори – художники В. О. Єрмаков, В. П. Зайцев, А. Г. Мирошниченко. – 

Російською мовою. – Латунь, багатокомпонентний сплав, шовк, муар; штамп. D – 3,6 см, 

колодка – 4,9 х 4,6 см, ширина стрічки – 2,4 см. – З удостоверением № кн-33900. 

- Медаль ювілейна. 60 лет Вооруженных Сил СССР. 1978 г. Автор – художник 

Л. Д. Пилипенко. – Російською мовою. – Латунь, багатокомпонентний сплав, шовк, 

муар; штамп. D – 3,2 см, колодка – 4,9 х 4,6 см, ширина стрічки – 2,4 см. – З 

удостоверением № кн-33902. 

- Медаль ювілейна. Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1985 г. Автори – художники В. О. Єрмаков, А. Г. Мирошниченко. – Російською мовою. 

– Латунь, багатокомпонентний сплав, шовк, муар; штамп. D – 3,2 см, колодка – 4,9 х 4,6 

см, ширина стрічки – 2,4 см. – З удостоверением № кн-33904. 

- Значок. 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 1985 р. – 

Багатокомпонентний сплав, емаль; штамп. – Російською мовою. D – 3,1 см, колодка –2,5 

х 1,9 см. 

- Орден Отечественной войны I степени. Ювілейний випуск. №493740. 1985 р. – 

Срібло, позолота, емаль, оксидування; цільноштампований гвинтовий. – Російською 

мовою. 4,6 х 4,5 см; d гайки – 3,3 см. – З орденською книжкою № кн-33907. 

- Орден Отечественной войны I степени. Ювілейний випуск. №3519695. 1985 р. – 

Срібло, позолота, емаль, оксидування; цільноштампований гвинтовий. – Російською 

мовою.4,6 х 4,5 см; d гайки – 3,3 см. 

- Медаль ювілейна. 70 лет Вооруженных Сил СССР. 1988 г. Автор – художник 

О. Б. Жук.– Латунь, багатокомпонентний сплав, шовк, муар; штамп. – Російською 

мовою. D – 3,2 см, колодка – 4,9 х 4,6 см, ширина стрічки – 2,4 см. – З удостоверением 

№ кн-33910. 

- Медаль ювілейна. 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 1995 

г. – Російською мовою. – Томпак (різновид латуні), багатокомпонентний сплав, шовк, 

муар; штамп. D – 3,2 см, колодка – 4,9 х 4,6 см, ширина стрічки – 2,4 см. – З 

посвідченням № кн-33912. 
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-Пам’ятний знак. 50 років визволення України. 1995 р. – Томпак (різновид латуні), 

багатокомпонентний сплав, емаль; штамп. 4,4 х 3,3 см. – З посвідченням № кн-33914. 

- Медаль «Георгій Жуков. 1896». 1996 р. – Російською мовою. – Латунь, 

багатокомпонентний сплав, шовк, муар; штамп. D – 3,2 см, колодка – 4,9 х 4,6 см, 

ширина стрічки – 2,4 см. – З посвідченням № кн-33916. 

- Медаль. Захиснику Вітчизни. 1999 р. – Латунь, багатокомпонентний сплав, шовк, 

муар; штамп. D – 3,2 см, колодка – 4,9 х 4,6 см, ширина стрічки – 2,4 см. – З 

посвідченням № кн-33918. 

- Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня. 1995 р. Автор – художник О. В. Руденко. 

– Срібло, позолота, емаль; штамп. 4,5 х 4,5 см. – З орденською книжкою № кн-33920. 

- Медаль. 60 років визволення України від фашистських загарбників. 2004 р. Автор – 

В. Й. Бузало.– Латунь, багатокомпонентний сплав, шовк, муар; штамп. D – 3,2 см, 

колодка – 4,9 х 4,6 см, ширина стрічки – 2,4 см. – З посвідченням № кн-33922. 

- Медаль. 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 2005 р. – 

Російською мовою. – Томпак (різновид латуні), багатокомпонентний сплав, шовк, муар; 

штамп. D – 3,2 см, колодка – 4,9 х 4,6 см, ширина стрічки – 2,4 см. – З посвідченням № 

кн-33924. 

- Медаль. 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 2010 г. – 

Російською мовами. – Томпак (різновид латуні), багатокомпонентний сплав, шовк, муар; 

штамп. D – 3,2 см, колодка – 4,9 х 4,6 см, ширина стрічки – 2,4 см. – З посвідченням № 

кн-33926. 

- Медаль. 70 років визволення України від фашистських загарбників. 2014 р. – Латунь, 

багатокомпонентний сплав, шовк, муар; штамп. D – 3,2 см, колодка – 4,9 х 4,6 см, 

ширина стрічки – 2,4 см. – З посвідченням № кн-33928. 

- Значок. Ветеран Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Тип 2. – Російською 

мовою. – Алюміній, багатокомпонентний сплав, емаль; штамп. 1,9 х 1,3 см. 

- Значок. Букринский плацдарм. Сентябрь 1943. Героям битвы за Днепр. – Російською 

мовою. – Алюміній, емаль; штамп. H – 3,4 см, довжина граней – 2,3 см. 

Півсетком Любомиром Євгеновичем – колекціонером, м. Козова, Тернопільська обл.: 
- Монета пам’ятна. Кирило-Мефодіївське товариство. 175 років. Присвячена 

українській таємній організації, що виникла в Києві наприкінці 1845 року. Номінал: 5 

гривень. Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед. Гурт: рифлений. 

Метал: нейзильбер. Вага: 16,54 г. D: 35 мм. Тираж: 30000. Художники: Таран 

Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій. Скульптори: Дем’яненко Володимир, 

Атаманчук Володимир. Національний банк України. (Серія: «Інші монети»). Введено в 

обіг 26 листопада 2020 року.- У пластиковій капсулі. 

- Монета ювілейна. Витоки. Кобзарський хор. 1918-2018. Національна заслужена 

капела бандуристів України ім. М.І. Майбороди. Українська капела бандуристів 

Північної Америки ім. Тараса Шевченка. Номінал: 5 грн.; метал: нейзильбер; маса: 16,54 

г; діаметр: 35 мм; категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед; гурт: 

рифлений. – Т. 40000. Художники: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій. 

Скульптор: Атаманчук Володимир. – Національний банк України. – (Серія: “Інші 

монети”). Введено в обіг 18 жовтня 2018 року. – У пластиковій капсулі. 

- Монета пам’ятна СРСР. Т.Г. Шевченко. 1814-1861. Номінал: 1 крб. Дата випуску: 2 

березня 1989 року; метал:  мідно-нікелевий сплав білого кольору; маса: 12,7 г; товщина: 

2,1 мм; D: 31 мм; гурт з викарбуваним номіналом; карбування верхнім і нижнім 

штемпелем. Тираж 3 000 000, з них 300 000 в якості «пруф». Художник: Колодкін 

Олександр Анатолійович; скульптор: Новічков О.О. Випущена до 175-річчя від дня 

народження Т.Г. Шевченка. - Московський монетний двір. – Серія: «Пам’тні монети». – 

У пластиковій капсулі. 

- Медаль. 200 років з дня народження Тараса Шевченка. Світовий Конгрес Українців. 

2014 р. – Метал жовтий, карбування. D – 4,5 см. 

Нагрудний знак. Тарас Шевченко. 200. Світовий Конгрес Українців. 2014 р. – Метал 

жовтий, карбування. D – 2,7 см. 
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-Медаль ювілейна. [Леся Українка]. 1871-2021: Терпіть кайдани – то всесвітній сором. 

Забуть їх, не розбивши – гірший стид. – Метал коричневий, карбування. D – 4 см. 

- Значок. Черкаське земляцтво. Київ. Шевченків край. 2010-і рр. – Метал жовтий, 

штамп. 2,3 х 1,8 см. 

Банкнота  України пам’ятна. Номінал: 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови 

Національного банку України Кирила Шевченка. Рік: 2021. Введено в обіг 20 серпня 

2021 року Національним Банком України. Серія: ЯА. Колір: переважаючий світло-

зелений. Водяний знак: на місці водяного знака нанесено трафаретним друком 

спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику – «30 років Незалежності 

України». Тираж: 30000. Категорія: Банкноти України. – Спеціальний тонований папір, 

друк орловський, райдужний, протикопіювальна сітка. 72 х 142 мм. 

- Пам’ятний знак «Героям оборони ДАП». – [Куратор]: Міністерство оборони 

України. 2020 р. – Метал жовтий; штамп. D – 5 см. 

Монета ювілейна. Михайло Петренко. 1817-1862. Присвячена Михайлові Миколайовичу 

Петренку - поетові-романтику першої половини ХІХ ст.  Номінал: 2 грн. Метал: 

нейзильбер. Діаметр: 31 мм. Маса: 12,8 г. Якість карбування: спеціальний 

анциркулейтед. Гурт: рифлений. Тираж: 35000. Художники: Володимир Таран, 

Олександр Харук. Скульптори: Анатолій Дем’яненко,Володимир Атаманчук. Введено в 

обіг: 11 липня 2017 року. Серія: Видатні особистості. Національний банк України – 

Банкнотно-монетний двір. – У пластиковій капсулі та футлярі. 

- Медаль пам’ятна. 30 років Незалежності України 24 серпня 1991 року. Рік випуску: 

2021. Випуск здійснив: ТОВ «Монетний Двір «Княжий», м. Харків. Виробник: КНР. 

Метал: мідно-нікелевий сплав. Плакування: 24-каратне золото. Найвища якість 

карбування «пруф-лайк» (дзеркальна поверхня). Тираж: 45000. D: 33 мм. Вага: 15 г. 

Колекція «Слава Україні!». – У пластиковій капсулі. 

«ДРУК» 

Подаровано власниками:  

Півсетком Любомиром Євгеновичем – колекціонером, м. Козова, Тернопільська обл.: 

- Конверт поштовий художній Пошти України. Йоже Абрам. Бюст Тараса Шевченка 

на будинку Йоже Абрама – католицького священика в селищі Штаньєгь у Словенії, що 

переклав словенською мовою «Кобзаря». - № 707 (32/2020). Козацька Пошта. Художнє 

оформлення Андрія Пилюха. Наклад 100. – Львів, 2020. – З наклеєною маркою 

Козацької Пошти: Тарас Шевченко. Штаньєль. 2020; з наклеєною маркою пошти 

України; з наклеєним штрихкодом; із спецштемпелем та поштовим штемпелем: 

Шевченкові дні 206 м. Козова. 09-10.03.2020 р.; Козова Тернопільської Укрпошта 

09.03.20. – 1. – Папір білий конвертовий, друк кольоровий. 11,5 х 16 см.  

- Конверт поштовий художній Пошти України. Йоже Абрам. Бюст Тараса Шевченка 

на будинку Йоже Абрама – католицького священика в селищі Штаньєгь у Словенії, що 

переклав словенською мовою «Кобзаря». - № 707 (32/2020). Козацька Пошта. Художнє 

оформлення Андрія Пилюха. Наклад 100. – Львів, 2020. – З наклеєною маркою 

Козацької Пошти: Тарас Шевченко. Штаньєль. 2020; із спецштемпелем та поштовим 

штемпелем: Шевченкові дні 206 Львів. 09-10.03.2020 р.; Львів Поштамт Укрпошта 

09.03.20-16. – 1. – Папір білий конвертовий, друк кольоровий. 11,5 х 16 см.  

- Конверт поштовий художній Пошти України. Т. Шевченко. Києво-Межигірський 

Спасо-Преображенський монастир. - Козацька Пошта. Художнє оформлення  Андрія 

Пилюха. Наклад 150. – Львів, 2016. – З двома наклеєними марками Пошти України, 

одна з яких, шевченківська: Києво-Межигірський монастир. Т. Шевченко. 1846; з 

наклеєним штрихкодом; з двома спец штемпелями: Межигірський Спас 170 років 

малюнку Т. Шевченка; Національний музей Тараса Шевченка Бульвар Т. Шевченка, 12 

Україна 01004, м. Київ; з двома поштовими штемпелями: Київ 1 32 Укрпошта 

19.08.16.-14. – Папір білий конвертовий, друк кольоровий. 11,4 х 16,1 см.  

- Конверт поштовий художній Пошти України. 175 років першого видання 

«Кобзаря». – Козацька Пошта. Художнє оформлення – Пилюх Андрій. Наклад 150. – 

Львів, 2015. – З чотирма наклеєними марками Пошти України, дві з яких, 

шевченківські: «200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» № 1031, 2010; «Тарас 
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Шевченко. 1814-1861», 1994; з наклеєним штрихкодом; з наклеєними адресами 

відправника та адресата; із спецштемпелем: 175 років Т.Г. Шевченко Кобзар Санкт-

Перербург 1840. Львів 18.04.2015; з двома поштовими штемпелями: Львів Поштамт 4 

Укрпошта. 18.04.15-10. Із спецштемпелем на звороті: Козацька Пошта 18 кві 2015. – 

Папір білий конвертовий, друк кольоровий. 11,5 х 16 см. 

- Конверт поштовий художній Пошти України. Остання путь Тараса Шевченка 1861 

р. Національний музей Тараса Шевченка. – Козацька Пошта. Ліногравюра С.І. 

Письменного «В останню путь» (1961). Художнє оформлення Андрія Пилюха. Наклад 

100. – Львів, 2016. – З наклеєною маркою Козацької Пошти: Могила Тараса Шевченка 

на Чернечій горі 1861 р.; з наклеєною маркою Пошти України; з наклеєним 

штрихкодом; з написом кульковою ручкою адреси відправника; з наклеєною адресою 

адресата; із спецштемпелем: 155 років перепоховання Тараса Шевченка Київ 

20.05.2016; з поштовим штемпелем: Київ 16 Укрпошта 20.05.16-13. Із спецштемпелем 

на звороті: Національний музей Тараса Шевченка Бульвар Т. Шевченка, 12 Україна 

01004, м. Київ. – Папір білий конвертовий, друк кольоровий. 11,5 х 16,2 см. 

- Конверт поштовий художній Пошти України. Станіславів. 1900-1919 роки, вулиця 

Шевченка. – УДППЗ «Укрпошта». ТОВ «НВП Поліграфсервіс». Замовлення згідно з 

Договором № 261-149 від 16 травня 2013 р. Оформлення Я Тимків. Фото М. Мацюка. 

Т. 50. – З трьома наклеєними марками Пошти України.; з наклеєним штрихкодом; з 

написом кульковою ручкою адреси відправника та адресата; із спецштемпелем: 

Пам’ять Кобзаря вшановує Прикарпаття; з поштовим штемпелем. – Папір білий 

конвертовий, друк кольоровий. 11,3 х 16,2 см. 

- Конверт поштовий художній Пошти України. XVIII Національна філателістична 

виставка «УКРФІЛЕКС 2020», присвячена 30-й річниці прийняття Декларації про 

державний суверенітет України. - © АТ «Укрпошта». ТОВ «Видавничий дім «САМ». 

Зам. 600708. 24.07.2020. Тираж 500000. – З наклеєною маркою Пошти України; з 

наклеєним штрихкодом; з наклеєними адресами відправника та адресата; із 

спецштемпелем: XVIII УКРФІЛЕКС 2020 Національна філателістична виставка 

Харків-61052 10-13.09.2020; з поштовим штемпелем: 11 10.09.20.-20. Укрпошта. – 

Папір білий конвертовий, друк кольоровий. 11,5 х 16 см. 

- Конверт поштовий художній Пошти України. XVIII Національна філателістична 

виставка «УКРФІЛЕКС 2020», присвячена 30-й річниці прийняття Декларації про 

державний суверенітет України. - © АТ «Укрпошта». ТОВ «Видавничий дім «САМ». 

Зам. 600708. 24.07.2020. Тираж 500000. – З наклеєною маркою Пошти України; з 

наклеєним штрихкодом; з наклеєними адресами відправника та адресата; із 

спецштемпелем: XVIII УКРФІЛЕКС 2020 Національна філателістична виставка 

Харків-61052 10-13.09.2020; з поштовим штемпелем: Україна Харків-52 11 09 2020. – 

Папір білий конвертовий, друк кольоровий. 11,5 х 16 см. 

- Конверт поштовий художній Пошти України. Мирослав Скорик. 1938-2020. 

Композитор, Герой України, Народний артист України, лауреат премії ім. Т.Г. 

Шевченка. - № 744 (69/2020). Козацька Пошта. Художнє оформлення Андрія Пилюха. 

Наклад 100. – Львів, 2020. – З наклеєною маркою Козацької Пошти: Мирослав Скорик. 

1938-2020. 2020; із двома спецштемпелями: Сумує Львів, прощається! Мирослав 

Скорик. 04-05.06.2020; Відкритий для світу 05 чер 2020 Львів LVIV Поштамт 79000. – 

Папір білий конвертовий. друк кольоровий. 11,3 х 16 см. 

- Конверт поштовий художній Пошти України. Premier Jour. Перший день. 

Універсал Української Головної Визвольної Ради. Постій, 15 липня 1944 р. – © АТ 

«Укрпошта». ТОВ «Укрбланковидав». Зам. Т-0385. 02.09.2020. Тираж 2600. Дизайн І. 

Медведовської. – З двома наклеєними марками Пошти України; з наклеєним 

штрихкодом; з написом кульковою ручкою адреси відправника; з наклеєною адресою 

адресата; із спецштемпелем: Кирило Осьмак. 1890-1960. Перший день. Premier Jour. 

Київ. 01001. 30.10.2020.; з поштовим штемпелем: Київ 1 22 Укрпошта 30.10.20-14. – 

Папір білий конвертовий, друк кольоровий. 11,3 х 16 см. 

- Конверт поштовий художній Пошти України. І оживе добра слава, слава 

України… Т. Шевченко. Перший день. Premier Jour. - © АТ «Укрпошта» ТОВ 
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«Укрбланковидав». Зам. Т-0594. 12.06.2019. Тираж 2000. Дизайн О. Верменич. – З 

наклеєною маркою Пошти України; з наклеєним штрихкодом; з проштампованою 

адресою відправника та наклеєною адресою адресата; із спецштемпелем: Київ. 01001 

27.06.2019. Слава Україні! Героям слава! Premier Jour. Перший день; з поштовим 

штемпелем: Київ 1 22 Укрпошта 27 06 19-13. – Папір білий конвертовий, друк 

кольоровий. 11,5 х 16 см. 

- Конверт поштовий художній Пошти України. Михайло Петрович Старицький. 180 

років від дня народження. Фото з фондів Музею театрального мистецтва та 

кіномистецтва України. Перший день. Premier Jour. - © АТ «Укрпошта» ТОВ 

«Укрбланковидав». Зам. Т-0949. 30.09.2020. Тираж 2000. – З двома наклеєними 

марками Пошти України; з наклеєним штрихкодом; з проштампованою адресою 

відправника та наклеєною адресою адресата; із спецштемпелем: Михайло Петрович 

Старицький. 180 років від дня народження. Premier Jour. Перший день. Київ. 01001. 

12.11.2020; з поштовим штемпелем: Київ 1 22 Укрпошта 12.11.20-14. - Папір білий 

конвертовий, друк кольоровий. 11,3 х 16 см. 

- Картка листовна. Т. Шевченко. Межигірський Спас/ Оформлення  - Андрій Пилюх. 

– Львів: Козацька Пошта, 2016. – Наклад 75 прим. – З наклеєною маркою Козацької 

Пошти: Києво-Межигірський монастир. 1846. Т. Шевченко. Рік випуску: серпень 2016 

року. – Із спецштемпелем: Межигірський Спас 170 років малюнку Т. Шевченка. – З 

поштовим штемпелем: Київ 1 Укрпошта. 19.08 16.-14. – Папір крейдяний, друк 

кольоровий.    10,5 х 14,8 см.  

- Конверт поштовий художній Пошти США. ОДВУ. 1814-1964. Taras Shevchenko. 

June 27th, 1964. Unveiling of the Monument, Washington, D.C. USA. – З наклеєною 

маркою Пошти США; з трьома поштовими штемпелями. – Англійською мовою. – 

Папір крейдяний, друк кольоровий. 9,2 х 16,4 см. 

- Листівка. Леся Українка – видатна українська письменниця, поет. – Серія: 43-015. 

Автор: Поліщук Ольга. Видавництво: Calushki Cards. - Українською та англійською 

мовами. – Папір крейдяний під глянцем, друк кольоровий. 15 х 10,5 см. 

- Листівка поштова. смт Козова. Козівський район Тернопільської області. Пам’ятник 

Тарасу Шевченку. – Серія: «Мандруючи Україною». Надруковано в Україні, Design 

Studio Eugene July, 2018. – Папір крейдяний під глянцем, друк кольоровий. 14,5 х 10 

см.  

Ліховим Ігорем Дмитровичем – першим заступником генерального директора 

Заповідника, м. Канів: 

- Плакат. Тарас  Шевченко (портрет Тараса Шевченка за худ. І. Рєпіним). Художник – 

Георгій Кушніренко . 1928 р. – У паспарту. – Папір, друк. 53,5 х 44 см. 

«ФОТО» 

Подаровано власниками: 

Паламарчук Іриною Якимівною – старшим науковим співробітником Заповідника, 

м. Канів (з архіву Піняка М.В.): 
- Фото. Марчук Іван Степанович - український живописець, народний художник 

України, лауреат Національної премії України ім. Шевченка, Почесний громадянин 

Тернополя, Києва і Канева; 2007 року потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, який 

уклала британська газета «Дейлі телеграф». 2014 р. – Папір глянцевий, фото кольорове. 

29,7 х 21 см. 

- Фото. Під час вручення прапора української національної єдності із Франції (автор 

проекту – Юрій Кульчицький, виконавець – Іванна Винник) Шевченківському 

національному заповіднику у листопаді 1990 року. Зліва-направо: Тарахан-Береза З.П. – 

заст. ген. директора ШНЗ з наукової роботи, Горбатюк В.Г. – кобзар, Ковальчук 

Володимир – голова товариства «Просвіта» українців Франції. 1990 р. - Папір матовий, 

фото кольорове. 23,3 х 15,8 см.  

Брижицькою Світланою Анатоліївною – заступником генерального директора з 

наукової роботи Заповідника, м. Канів: 

- Фото. Леонід Федорович Биков – український радянський актор, кінорежисер та 

сценарист і Тамара Петрівна Сьоміна – російська радянська актриса, Народна артистка 
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РФ в оточенні канівської молоді на Тарасовій горі біля могили Тараса Шевченка під час 

Всесвітнього кінофестивалю. 27 травня 1966 рік. м. Канів. – Папір глянцевий, фото. 10,5 

х 14,5см. 

- Фото. Тамара Петрівна Сьоміна – російська радянська актриса, Народна артистка РФ в 

оточенні канівської молоді на Тарасовій горі під час Всесвітнього кінофестивалю. 27 

травня 1966 рік. м. Канів. – Папір глянцевий, фото. 10,3 х 14,6 см.  

-Фото. Учасники Всесвітнього кінофестивалю та канівчани на Тарасовій горі біля 

могили Тараса Шевченка 27 травня 1966 року (у першому ряду перший праворуч - 

Леонід Федорович Биков – український радянський актор, кінорежисер та сценарист). - 

Папір глянцевий, фото. 12,9 х 18см. 

-Фото. Лебединська Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, професор, член 

Національної спілки письменників України, презентує матеріали ХХ Міжнародного 

наукового семінару «Санкт-Петербург и Украина как имагологическое развитие 

межкультурного взаимопонимания (XVIII-начало ХХ веков)», свою останню (за її 

словами) велику редакційну працю. 17 грудня 2020 рік. – Папір глянцевий, фото 

кольорове. 21 х 14,7 см. – На звороту фломастером та кульковою ручкою – напис: 17 

листопада грудня 2020 року 

«АРХІВ» 

Подаровано власниками: 

Ковалішиною Тамарою Дмитрівною - внучкою Панасенкова Андрія Пилиповича 

(1922-2019) – ветерани Другої світової війни, м. Канів: 
- Удостоверение к медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» Панасенкова А. Ф. 1945-1946 рр. – Російською мовою. – Папір; друк, 

напис, печатка. 11,0 х 8,0 см. – (Складено вдвоє). – З медаллю № кн-33892. 

- Орденская книжка к Ордену Отечественной войны IІ степени Панасенкова А. Ф. 

1946-1947 гг. – Російською мовою. – Папір, коленкор; друк, напис, печатка. 10,3 х 7,3 

см. – [4 с]. 

- Удостоверение к юбилейной медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» Панасенкова А. Ф. – Російською мовою. – Папір; друк, напис, 

печатка. 11,0 х 8,2 см. – (Складено вдвоє). – З медаллю № кн-33895. 

- Удостоверение к знаку «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Панасенкова А. Ф. – Російською мовою. – Папір; друк, напис, печатка. 7,5 х 10,1 см. – Із 

знаком нагрудним № кн-33897. 

- Удостоверение к юбилейной медали «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина» Панасенкова А. Ф. – Російською мовою. – 

Папір; друк, напис, печатка. 11,0 х 8,0 см. – (Складено вдвоє). – З медаллю № кн-33899. 

- Удостоверение к юбилейной медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» Панасенкова А. Ф. – Російською мовою. – Папір; друк, напис, 

печатка. 10,9 х 8,0 см. – (Складено вдвоє). – З медаллю № кн-33901. 

- Удостоверение к юбилейной медали «60 лет Вооруженных Сил СССР» 

Панасенкова А. Ф. . – Російською мовою. – Папір; друк, напис, печатка. 10,7 х 8,1 см. – 

(Складено вдвоє). – З медаллю № кн-33903. 

- Удостоверение к юбилейной медали «Сорок лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» Панасенкова А. Ф. – Російською мовою. – Папір; друк, напис, 

печатка. 10,8 х 8,1 см. – (Складено вдвоє). – З медаллю № кн-33905. 

- Орденская книжка к Ордену Отечественной войны I степени Панасенкова А. Ф.– 

Російською мовою. Папір, ледерин; друк, напис, печатка. – 10,0 х 7,2 см. – (Складено 

вдвоє). – З орденом № кн-33908. 

- Удостоверение к юбилейной медали «70 лет Вооруженных Сил СССР» 

Панасенкова А. Ф. – Російською мовою. – Папір; друк, напис, печатка. 10,9 х 8,2 см. – 

(Складено вдвоє). – З медаллю № кн-33911. 

- Посвідчення до ювілейної медалі «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» Панасенкова А. Ф. – Українською та російською мовами. – Папір; друк, 

напис. 11,1 х 8,0 см. – (Складено вдвоє). – З медаллю № кн-33913. 
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- Посвідчення до пам’ятного знака «50 років визволення України» Панасенкова А. П. – 

З вкладкою до пам’ятного знака «50 років визволення України». – Папір; друк, напис, 

печатка. 10,9 х 8,1 см. – (Складено вдвоє). – З пам’ятним знаком № кн-33915. 

- Посвідчення до медалі Жукова Панасенкова А. П. 1998 р. – Папір; друк, напис. 

11,0 х 8,0 см. – (Складено вдвоє). – З медаллю № кн-33917. 

- Посвідчення до відзнаки Президента України – медалі «Захиснику Вітчизни» 

Панасенкова А. П. – Папір; друк, напис. 11,2 х 8,0 см. – (Складено вдвоє). – З медаллю 

№ кн-33919. 

- Орденська книжка до Ордену Богдана Хмельницького Панасенкова А. П. – Картон, 

папір, ледерин; друк, напис. 11,2 х 8,0 см. – (Складено вдвоє). – З орденом № кн-33921. 

- Посвідчення до медалі «60 років визволення України від фашистських загарбників» 

Панасенкова А. П. – Папір; друк, напис. 10,9 х 8,0 см. – (Складено вдвоє). – З медаллю 

№ кн-33923. 

- Посвідчення до медалі «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Панасенкова А. П. – Українською та російською мовами. – Папір; друк, напис. 11,1 х 8,1 

см. – (Складено вдвоє). – З медаллю № кн-33925. 

- Посвідчення до ювілейної медалі «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» Панасенкова А. П. – Українською та російською мовами. – Папір; друк, 

напис. 11,1 х 8,1 см. – (Складено вдвоє). – З медаллю № кн-33927. 

- Посвідчення до відзнаки Президента України – медалі «70 років визволення України 

від фашистських загарбників» Панасенкова А. П. – Папір; друк, напис. 11,0 х 8,0 см. – 

(Складено вдвоє). – З медаллю № кн-33929. 

- Посвідчення до відзнаки Президента України – ювілейної медалі «70 років Перемоги 

над нацизмом» Панасенкова А. П. – Папір; друк, напис. 11,0 х 8,0 см. – (Складено 

вдвоє). 

- Посвідчення. До пам’ятної медалі «70 років Перемоги – вічна слава героям 1941-

1945» Панасенкова А. П. – Папір; друк, напис, печатка. 10,5 х 7,0 см. – (Складено вдвоє). 

- Посвідчення інваліда війни Панасенкова А. П. 1996 р. – Папір, ледерин; друк, напис, 

печатка. 7,0 х 10,0 см. – (Складено вдвоє). 

Паламарчук Іриною Якимівною – старшим науковим співробітником Заповідника, 

м. Канів (з архіву Піняка М.В.): 

-Вітальна адреса Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана 

співробітникам Шевченківського національного заповідника з 90-річчям заснування 

національного заповідника. 2020 р. – У папці. – Папір, друк кольоровий. Папка: картон, 

ледерин, тиснення під позолоту. 32 х 22,5 см. 

-Подяка відділу освіти виконавчого комітету Канівської міської ради Н.А. Голди 

Шевченківському національному заповіднику за допомогу в організації та проведенні 

загальноміського заходу «Переклади творів Тараса Шевченка європейськими мовами». 

Канів, 2016 р. – Папір крейдяний ламінований, друк кольоровий. 29,2 х 20,3 см. 

-Грамота міського голови І.О. Ренькаса колективу Шевченківського національного 

заповідника з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва. Канів, 2015 р. – Папір крейдяний ламінований, друк кольоровий. 29,7 х 21 

см.  

-Рукопис. Сорокопуд Іван. Канів: Сторінки незгасної пам’яті. – Канів, 1990-ті роки, б/н. 

– Палітурка: картон, коленкор, друк кольоровий. Папір, кулькова ручка; рукопис. 29,5  

20,5 см. 

-Подяка колективу Шевченківського національного заповідника від комунального 

закладу «Канівський міський центр туризму Канівської міської ради Черкаської області» 

за багаторічну творчу співпрацю. 2021 рік. – У рамці, під склом. – Папір крейдяний, 

друк кольоровий. 29,5 х 20,5 см. 

-Рукопис. Taras Štvĉenko: [Збірник статей]. – Німецькою та українською мовами. – 

Обкладинка6 папір крейдяний кольоровий. Папір, машинопис, чорнило. 29,7 х 21 см. 

-Рукопис. Переклад чеською мовою поезії Тараса Шевченка «Думи мої»/ Автор 

перекладу Rûžena Jesenska (1863-1940). – Папір, авторський машинопис. 16,5 х 20,2 см. 

 «АРХЕОЛОГІЯ» 
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Передано власниками:  

Шокуном Владиславом Володимировичем – науковим співробітником Заповідника, 

м. Канів: 

- Кахель (фрагмент) з елементами орнаменту. XVI-XVII ст. - Глина, опалювання. 6,5 х 

6,5 см. – Знайдено на горі Московка, м. Канів. 

Ліховим Ігорем Дмитровичем – першим заступником генерального директора 

Заповідника, м. Канів: 

- Фрагмент дерев’яних конструкцій рову Батуринської цитаделі. Кінець XVII-початок 

ХVIII ст. – Дерево, зріз. 12,5 х 12 см. – У рамі під склом. 

- Археологічні артифакти віком 6 – 10 тис. років, віднайдені під час будівництва  

Канівської ГЕС у 1967 році – 59 предметів: кістки мамонта, бізона, оленя та ін. 

«СУВЕНІРИ» 

Подаровано власниками: 

Передано Паламарчук Іриною Якимівною – старшим науковим співробітником 

Заповідника, м. Канів (з архіву Піняка М.В.): 

- Тарілка сувенірна. Пам’ятнику Т. Шевченкові у Винниках 100 років! (з фото 

пам’ятника). 2013 р. – Фарфор, глазур, фото кольорове, друк. D – 19,7 см. 

- Тарілка сувенірна. Канів. Шевченківський національний заповідник.. Музей Тараса 

Шевченка. Пам’ятник на могилі поета. 2011 р. – Фарфор, друк кольоровий 

надполив’яний. D – 24,2 см. 

 
2.2. РОБОТА З ОБЛІКУ І ЗБЕРІГАННЯ МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТІВ  

ФОНДУ ЗАПОВІДНИКА 

1. Підготовлено письмовий звіт про роботу фондів за 2021 рік, статистичні звіти за 

формами № 8-НК, № 4-Ф (Брижицька С.А., Манжара Г.І., Сіленко Л.Г., Коваль А.О.)  

2. Заінвентаризовано музейні предмети, що надійшли до фондів у 2021 році, 

пронумеровано, розкладено їх за місцями зберігання 696 од. (Манжара Г.І., 

Сіленко Л.Г., Батеровська І.М., Близнюк О.А., Коваль А.О., Нагребельна К.І., 

Мироненко В.В.). 

3. Проведено 23  засідань фондово-закупівельної комісії, де розглядалося питання про 

розподіл прийнятих музейних предметів на основний та науково-допоміжний фонди 

(Брижицька С.А., Манжара Г.І., Сіленко Л.Г., Авраменко В.П., Чорна Л.О., 

Батеровська І.М., Гусейнова Ю.В., Близнюк О.А., Дзима В.В., Філіпович Т.І., Коханчук 

В.М.), складено 23 протоколи засідань комісії і 91 акт надходжень на новоприбулі 

предмети (Сіленко Л.Г., Мироненко В.В.). 

4. Музейні предмети, що надійшли до фондів наприкінці 2020 року та протягом 

2021 року, записані до книги надходжень основного фонду – 648 од. (Сіленко Л.Г.) та 

до книги науково-допоміжного фонду – 48 од. (Нагребельна К.І.); відповідно 

визначено стан збереження, матеріал, техніку, розмір цих предметів; проставлено 

нумерацію предметів і розкладено їх за місцями зберігання. 

5. Записано до інвентарних книг музейні предмети: Батеровською І.М.: «Книги» - 749 од.; 

Коваль А.О.: «Друк» - 142 од.; Гусейнова Ю.В.: «Фото», «Сувеніри» - 20 од., 

Близнюком О. А.: «Графіка», «Живопис», «Скульптура» - 790 од., Осипенко Т.В. : 

«Архів», «Нумізматика-фалеристика» - 26 од. 

6. Записано до книг тимчасового обліку твори, отримані на тимчасові виставки 

(«Живопис», «Графіка», «Скульптура», «Декоративно-прикладне мистецтво»): 

Манжара Г.І., - 190 од., Гусейнова Ю.В. – 537. 

7. Занесено до електронного архіву дані надходжень 2021 р. (696 од.), розподілено їх за 

групами зберігання, надано інформацію для звіту відділу (Мироненко В.В.). 

8. Написано науково уніфіковані паспорти на предмети груп зберігання «Живопис», 

«Графіка», «Книги», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Нумізматика-

фалеристика»: (Манжара Г.І. – 15; Сіленко Л.Г. – 16; Батеровська І.М. – 15; Близнюк 

О.А. – 19; Коваль А.О. – 19; Дзима В.В. – 10; Миколенко Л.В. – 15;  Паламарчук І.Я. – 

19; Авраменко В.П. – 19; Долгіч Н.В. – 18; Яхімович А.В. – 20; Чулкова Т.М. – 19; 

Чорна Л.О. – 12; Чорний М.Г. – 19; Гранатирко Б.В. – 12; Леонтьєв С.А. – 10; 
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Філіпович Т.І. – 18; Мітіна Т.М. – 19; Юрченко І.К. – 19; Осипенко Т.В. - 19; 

Ісаєва О.М. - 19 ; Шокун В.В. - 12; Коханчук В.М. – 14; Басиста Н.М.– 19; 

Гусейнова Ю.В. – 20; Ярмош Т.В. –19. Всього: 435 .  

9. Перевірено науково уніфіковані паспорти  – 420  од. (Брижицька С.А., Манжара Г.І.)  

10. Здійснено інвентарний опис музейних предметів за групами зберігання «Скульптура», 

«Живопис», «Графіка», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Книги», «Друк», 

«Сувеніри», «Архів», «Нумізматика-фалеристика»: Манжара Г.І. – 38 од.; Сіленко Л.Г. 

– 15 од.; Близнюк О.А. – 62 од., Коваль А.О.  – 19 од.; Дзима В.В. – 10 од.; Чорна Л.О. 

– 10 од.,  Чорний М.Г. – 15 од.,Миколенко Л.В. – 15 од.; Паламарчук І.Я. – 16 од.; 

Авраменко В.П. – 15; Долгіч Н.В. – 17 од., Яхімович А.В. – 15 од.,Філіпович Т.І. – 23 

од.; Чулкова Т.М. – 15 од., Нагребельна К.І. – 149 од., Батеровська І. М. – 15 од., Мітіна 

Т.М. – 15 од., Юрченко І.К. – 15 од.; Осипенко Т.В. – 36 од.; Ісаєва О.М. – 17 од.; 

Шокун В.В – 15 од.; Коханчук В.М. – 10 од.; Басиста Н.М.– 15 од.; Гусейнова Ю.В. – 

15 од.; Ярмош Т.В. – 15 од., Леонтьєв С.А. – 15 од., Гранатирко Б.В. – 15 од. Всього: 

632 од. 

11. Відібрано для фотофіксації, роботи з наукових тем, інвентарного опису, науково-

уніфікованих паспортів музейних предметів: Манжарою Г.І.– 378 од.; Батеровською 

І.М. – 225 од.; Мироненко В.В.– 632 од. 

12. Надано документальну інформацію до написання  науково-уніфікованих паспортів 

науковим співробітникам музею Тараса Шевченка (описи предметів, джерела 

надходження, експонування, побутування та ін.) (Манжара Г.І.). 

13. Здійснено перевірку інвентарних описів музейних предметів за різними групами 

зберігання – Манжара Г.І.: «Живопис», «Графіка», «Скульптура», «Декоративно-

прикладне мистецтво», «Друк», «Нумізматика-фалеристика», «Фото», «Археологія», 

«Архів»,  «Сувеніри»  – 229 од.; Сіленко Л.Г.: «Книги» – 157 од.; Батеровська І.М.: 

«Друк» – 208 од., Осипенко Т.В.: «Архів», «Нумізматика-фалеристика» - 26 од. Всього: 

620 од. 

14. Доповнено номерну, алфавітну, тематичну, подарункову та інші картотеки на нові 

надходження музейних предметів усіх груп зберігання: Мироненко В.В. – 2 150  од., 

Нагребельна К.І. – 66 од. 

15. Впорядковано картотеки за групами зберігання, розкладено інвентарні картки за 

групами: «Р», «К», «Ф», «ДК», «А», «АРХ», «Г», «Ж», «ДМ», «СР», «С», «НФ» 

(Мироненко В.В.). 

16. Записано акти приймання музейних предметів, що надійшли до фондів впродовж 

2021 року, до книги актів (Манжара Г.І. – 91 ). 

17. Згідно з наказом № 99а від 02.09.2019 р. «Про проведення інвентаризації музейного 

фонду» музею Т.Г.Шевченка здійснено звірення груп зберігання «Живопису» (100%; 

Манжара  Г.І., Близнюк О.А., Бойко С.В.) (акти не готові), «Графіки» (90%; 

Манжара Г.І., Близнюк О.А., Паламарчук І.Я.), «Друку» (100%; Батеровська І.М., 

Вакула І.Я., Мироненко В.В.), «Декоративне мистецтво (40%; Манжара Г.І., 

Близнюк О.А., Миколенко Л.В.»), «Скульптура» (40%; Манжара Г.І., Близнюк О.А., 

Долгіч Н.В.), «Фото» (85%; Манжара Г.І., Нагребельна К.І., Чорна Л.О.), «Меморіальні 

речі» (50%; Манжара Г.І., Чулкова Т.М., Мітіна Т.М.).   

18. Згідно з наказом №109а від 26.08.2020 р. «Про викладення наказу від 02.09.2019 № 99а 

у новій редакції» здійснено звірення груп зберігання «Книги» (100%; Батеровська І.М., 

Нагребельна К.І., Осипенко Т.В.), «Архів» (100%; Манжара Г.І., Мироненко В.В., 

Яхімович А.В.), «Нумізматика-фалеристика» (100%; Манжара Г.І., Вакула І.Я., 

Мироненко В.В.), «Сувеніри» (100%; Манжара Г.І., Авраменко В.П., Мітіна Т.М.) 

(акти не готові). 
19. Згідно з наказом від 26 серпня 2020 р. № 109а завершено звірення наявності пам’яток 

державної частини Музейного фонду України з фондово-обліковою документацією 

музейних предметів основного та науково-допоміжного фондів Музею народного 

декоративного мистецтва (основний фонд – 100%, науково-допоміжний фонд - 100%, 

Гусейнова Ю.В., Ісаєва О.М., Ярмош Т.В.). 
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20. Доповнено топографічний опис музейних предметів груп зберігання «Речові», 

«Живопис», «Графіка», «Скульптура», «Декоративно-прикладне мистецтво»,  «Книги», 

«Друк», «Нумізматика-фалеристика», «Архів», «Археологія», «Сувеніри», «Фото» 

новоприбулими протягом 2021 року музейними предметами (Манжара Г.І., 

Близнюк О.А., Нагребельна К.І., Мироненко В. В.). 

21. Здійснено оцифрування музейних предметів групи  зберігання «Архів» (Книги 

вражень) – 30 од.(9 500 ст.). (Манжара Г.І. - видача, Мелашич О.О. - оцифрування). 

22. Підготовлено довідки про кількість музейних предметів, що перебувають на обліку у 

фондах для Мінкультури, департаменту культури та зв’язків з громадськістю 

Черкаської ОДА, бухгалтерії Заповідника (поквартально, за рік) (Манжара Г.І.).  

23. Підготовлено та надіслано з метою поповнення фондів листи до Національної 

бібліотеки України ім. В. Вернадського, Парламентської бібліотеки України, 

Національної спілки письменників України, Мінкультури, до колекціонерів, 

видавництв України та ін., а також надіслано листи-подяки (Батеровська І. М.). 

24. Проведено 12 санітарних днів у фондових приміщеннях (працівники відділу фондової 

роботи). 

25. Проводився контроль за дотриманням температурно-вологісного режиму у 

приміщеннях фондів (Манжара Г.І., Батеровська І.М.). 

 

2.3. ОБІГ ФОНДУ 

 Кількість предметів основного фонду, що експонувалися протягом року – 

2 798 од., у тому числі на виставках: у музеях Заповідника– 244 од , поза музеями 

Заповідника – 84 од. 

Музей Т.Г.Шевченка 

 Із фондової колекції музею Т.Г.Шевченка підготовлено і видано музейні 

предмети: 

для експонування у діючу експозицію музею Т.Г.Шевченка: 

- Жемчужников Л.М. (1828-1912) Естамп. Лірник Дмитро Погорілий. 1861..Папір, 

офорт. КН-8333, Г-1529. 

- Плахта з родини Катерини Красицької. с.Зелена Діброва, Черкащина. XIX ст. Вовна, 

льон; домашнє ткання. КН-8396, ДМ-844. 

- Горнята-двійнята. Черкащина. XIX ст. Дерево, різьблення. Н-13 см. КН-8391, ДМ-

841. 

для експонування на виставках ( 328 ): 

У музеї  Т.Г.Шевченка (244): 

- «Шевченкіана Івана Марчука» – виставка мистецьких творів до 85-річчя з дня 

народження митця та 160-річчя повернення Тараса Шевченка в Україну / з фондової 

колекції Шевченківського національного заповідника - 36 од (відповідальні 

Манжара Г.І., Близнюк О.А., Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М.) 

- «Я так її, я так люблю Мою Україну…» – виставка із фондової колекції 

Шевченківського національного заповідника до 95-ої річниці з часу оголошення 

території навколо могили Тараса Шевченка Державним заповідником - 50 од. 

(відповідальні Манжара Г.І., Близнюк О.А., Батеровська І.М., Леонтьєв С.А., 

Чулкова Т.М.) 

- «Свою Україну любіть…» – виставка з фондової колекції Шевченківського 

національного заповідника до 60-річчя заснування Національної премії України імені 

Тараса Шевченка - 51 од. (відповідальні Манжара Г.І., Близнюк О.А., Чулкова Т.М., 

Леонтьєв С.А.) 

- «Мій Шевченко» – виставка графічних творів за мотивами «Кобзаря» Т. Шевченка 

художника Василя Семенюка (м. Львів) - 7 од. (відповідальні Манжара Г.І., 

Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М.) 

- «Тарасова світлиця» в мистецькому доробку українських художників» – виставка 

з фондової колекції Шевченківського національного заповідника в рамках проекту до 

30-річчя відтворення першого народного музею «Тарасової світлиці» – 60 од. 
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(відповідальні Манжара Г.І., Чулкова Т.М., Батеровська І.М., Близнюк О.А., 

Леонтьєв С.А.) 

- «Образ і слово Кобзаря у вишивці» – виставка вишивки за схемами, розробленими 

Григорієм Кисілем із фондової колекції Шевченківського національного заповідника - 

15 од. (відповідальні Манжара Г.І., Коханчук В.М., Гусейнова Ю.В., Чулкова Т.М.) 

- «Les reflexions» – мистецький проект Анатолія Леонтьєва (м. Канів) – 1 од. 

(відповідальна Гусейнова Ю.В.) 

- «Кобзар» у творах Валерія Франчука» – виставка мистецьких творів лауреата 

Національної премії імені Тараса Шевченка, народного художника України Валерія 

Франчука (м. Київ) - 1 од. (відповідальна Манжара Г.І., Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М.) 

- Мистецький проект «Канів і Канівщина у творчості родини Красних-Ольхових» –

(м. Київ) – 23 од. (відповідальні Манжара Г.І., Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М.) 

За межами Шевченківського національного заповідника (84): 

- Національний музей Тараса Шевченака ( м.Київ) 

- «Духовна велич: меморії видатних українців. Наукова реставрація» - за 

виставковим проектом Національного науково-дослідного реставраційного центру 

України.  – 3 од. (відповідальні Манжара Г.І., Сіленко Л.Г.) 

- Шевченківський культурний центр (м.Канів) 

- «Виставка рушників Середнього Подніпров'я», з фондової колекції 

Шевченківського національного заповідника - 58 од. (відповідальні Манжара Г.І., 

Близнюк О.А., Коханчук В.М., Гусейнова Ю.В.) 

-Канівський Будинок культури (м.Канів) 

- «Образ Кобзаря в народному мистецтві», виставка просвячена 207-ій  річниці від дня 

народження українського поета Тараса Шевченка - 23 од. (відповідальні Манжара Г.І., 

Коханчук В.М., Ярмош Т.В., Гусейнова Ю.В.) 

Усі музейні предмети після експонування на виставках були своєчасно повернуті до 

фондів Заповідника. 

 

 
ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА ВИДАВНИЧА РОБОТА 

Річний звіт Заповідника за 2021 рік розроблено відповідно до Положення про 

наукову діяльність Шевченківського національного заповідника.  

Здійснено перереєстрацію наукових тем із занесенням до Журналу реєстрації 

наукових тем Шевченківського національного заповідника.  

 

3.1. РОЗРОБКА НАУКОВИХ ТЕМ 

Протягом звітного періоду наукові дослідження у Заповіднику, відповідно до 

затвердженого науково-методичною радою тематичного плану, виконувалися за такими 

темами і напрямами: 

1. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК: 

ПАМ’ЯТКООХОРОННИЙ І ПРИРОДООХОРОННИЙ ПОТЕНЦІАЛ, 

ДОКУМЕНТОЗНАВЧІ І ФОНДОУТВОРЮЮЧІ АСПЕКТИ, ІСТОРИЧНІ І КРАЄЗНАВЧІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ: 

1.1 Пам’яткоохоронна та природоохоронна діяльність Шевченківського національного 

заповідника: документознавчий аспект (2020-2025 рр., Дзима В.В., Миколенко Л.В.). 

1.2. Портретна шевченкіана в колекції Шевченківського національного заповідника. 

Каталог. (2020-2025 рр., Манжара Г. І.). 

1.3. Колекція виробів зі скла у фондовому зібранні Шевченківського національного 

заповідника. Каталог. (2020-2025 рр., Басиста Н. М., Ярмош Т. В.). 

 1.4. Англо-німецькі видання в колекції Шевченківського національного заповідника: 

тексти, контексти, інтерпретації (ХХ ст.). (2020-2025 рр., Близнюк О.А.). 

1.5. Концептуальні підходи вивчення видань біографії Тараса Шевченка (за колекцією книг 

Шевченківського національного заповідника). (2020-2025 рр. Брижицька С.А., 

Батеровська І.М., Сіленко Л. Г.). 
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1.6. Монументальна шевченкіана ХХІ ст. Каталог. (2020-2025 рр., Паламарчук І. Я.). 

1.7. Канівщина у контексті будівництва Канівської ГЕС (друга половина ХХ ст. – початок 

ХХІ ст.): соціально-економічний розвиток. (2020-2025 рр., Шокун В. В.). 

1.8. Природні комплекси Тарасової гори та її околиць: історія, сучасний стан, перспективи 

розвитку. (2020-2025 рр., Чорний М. Г.) 

 2. ТАРАСОВА ГОРА В ДОКУМЕНТАХ І МАТЕРІАЛАХ: 

2.1. Тарас Шевченко і спроба національного відродження України на початку 60-х років 

ХХ ст. (2017-2021 рр., Чорна Л.О.). 

 3. ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ: 

3.1. Нащадки роду Тараса Шевченка: життя у світлі генія. (ХХ-ХХІ століття). (2019-

2024 рр., Яхімович А.В.) 

 4. ТАРАСОВА ГОРА: ЛЮДИ І ПОДІЇ: 

4.1. Потенціал Шевченківського національного заповідника в туристичній інфраструктурі 

регіону (2018-2022 рр., Сокур Л.А.) 

4.2. Мистецькі рефлексії відвідувачів Тарасової гори (2016-2021 рр., Чулкова Т.М.) 

4.3. Тарасова гора в нарисах видатних діячів кін. ХІХ–поч. ХХІ ст. (2017-2021 рр., 

Авраменко В.П.) 

4.4. Вплив образу та творчості Т. Г. Шевченка на епохальні події вітчизняної історії: 

соціально філософський аспект (ІІ пол. XIX ст. – І чв. XXI ст.) (Гранатирко Б. В.) 

 5. МУЗЕЙНА ЗБІРКА ЗАПОВІДНИКА ЯК СКАРБНИЦЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КУЛЬТУРИ: 

5.1. Твори Тараса Шевченка у франкомовних перекладах книжкового зібрання 

Шевченківського національного заповідника (2017-2020 рр., Мітіна Т.М.). 

5.2. Літопис життя Тараса Шевченка мовою образотворчого мистецтва (за матеріалами 

колекції Шевченківського національного заповідника). (2016-2021 рр., Долгіч Н.В., 

Бойко С.В.) 

5.3. Колекція гончарних виробів у фондах Шевченківського національного заповідника 

(2019-2021 рр., Коханчук В.М.) 

5.4. Декоративний розпис Черкащини у фондах Шевченківського національного 

заповідника (2019-2021 рр., Гусейнова Ю.В.) 

5.5. Художня своєрідність шевченківського інтертексту в музичному та 

кінематографічному мистецтві ХХ – поч.. ХХІ ст. (2020-2025 рр., Леонтьєв С. А.). 

5.6. Ізографічні аркушеві видання у зібранні Шевченківського національного заповідника. 

Каталог (Коваль (Степанець) А. О. 

 6. СЕРЕДНЄ ПОДНІПРОВ’Я: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ: 

6.1. Канівщина в контексті суспільно-політичних подій в Україні: події, свідчення, 

персоналії (2013–2017 рр.) (2018-2022 рр., Ісаєва О.М., Осипенко Т.В.) 

6.2. Канівська літературна студія «Зорянка»: становлення, розвиток, перспективи (2016-

2021 рр., Юрченко І.К.) 

 

3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 

ЗАХОДАХ 

Науково-практичні заходи, організовані та проведені науковцями Заповідника або за 

їх безпосередньої участі у 2021 році  

(місце проведення: Тарасова гора, Шевченківський національний заповідник) 

 Протягом 2021 року у Заповіднику організовано і проведено 6 науково-практичних 

конференцій (у т. ч. у якості співорганізаторів), зокрема 2 конференції міжнародного рівня, 

2 – всеукраїнського та 2 регіонального (1 – наукове засідання, 1 – круглий стіл), на яких, 

науковими співробітниками Заповідника було оприлюднено 31 доповідь.  
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Міжнародні науково-практичні заходи: 

1. Дев’яті Міжнародні Шевченківські читання «Створення нової наукової біографії 

Тараса Шевченка: концептуальні підходи та дослідницькі стратегії» (до 160-ї річниці з 

часу повернення Тараса Шевченка в Україну) (23 вересня 2021 року, м. Канів, музей Тараса 

Шевченка): 

 - Концептуальні підходи у написанні Біографій Тараса Шевченка академічного 

 типу (із фондового зібрання ШНЗ) 

  (Брижицька С. А., Батеровська І. М., Сіленко Л. Г.) 

- Віхи життя Генія у малярських творах художника О.О. Шевченка 

(м. Семипалатинськ)» 

  (Долгіч Н. В.)  

- Літопис життя Тараса Шевченка мовою образотворчого мистецтва (1814-1829) 

(Бойко С.В.) 

2. Онлайн-конференція «Музеї і культурна дипломатія: постать Тараса Шевченка» в 

межах проєкту «Європейські цінності та культурна дипломатія: молодіжні зустрічі 

Україна» (11 червня, м. Канів, музей Тараса Шевченка, організатори конференції: 

Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин (НТІДМВ), 

Шевченківський національний заповідник, Державне підприємство «Генеральна 

дирекція з обслуговування іноземних представництв», Державний архів Черкаської 

області та Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні):  

- Вітальна промова 

(Коваленко В.М.) 

- Меморіал Тараса Шевченка як портал України у світі 

(Ліховий І.Д.) 

- Дипломатична місія Тараса Шевченка в сучасному світі  

(Коваленко В.М.) 

 

Всеукраїнські науково-практичні заходи: 

1. Наукова конференція «Тарасова Гора: люди і події», приурочена до 160-річчя 

повернення Тараса Шевченка в Україну (21 травня, музей Тараса Шевченка): 

 - Вступне слово.    

(Коваленко В. М) 

 - Канів у ХІХ – на початку ХХ століть.  

(Ісаєва О.М.) 

- Народні легенди та перекази про Тараса Шевченка у нарисах про поїздки до 

могили поета видатних діячів ХІХ ст. 

  (Авраменко В. П.) 

- Листи Варфоломія Шевченка до сучасників Тараса Шевченка (1861–1882)  (за 

матеріалами фондів відділу рукописів та текстології ІЛШ НАН України).  

(Долгіч Н. В.) 

- Індивідуально-авторські особливості «Щоденника» В. Гнилосирова. 

 (Паламарчук І. Я.) 

- Документально-інформаційні ресурси як засіб відображення подій на Тарасовій 

горі (1991–2021).  

(Сокур Л. А.) 

- «Тарасова світлиця» у відображенні митців ХІХ–ХХІ століть: історична 

ретроспектива.  

(Чулкова Т. М.) 

- Особливості відзначення ювілеїв Тараса Шевченка 1961–1964 років через призму 

історії одного експоната.  

(Чорна Л. О.) 

- Біографія Тараса Шевченка у виданнях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Із 

фондової збірки Шевченківського національного заповідника).  

(Сіленко Л. Г.) 

- Нотні видання у фондовій колекції Шевченківського національного Заповідника.  
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(Леонтьєв С. А.) 

- Зінаїда Тулуб: від російськомовної «Пісні Наяди» до роману «В степу безкраїм за 

Уралом».  

(Коваленко В. М.) 

- Відгуки про Шевченківський національний заповідник на картографічному веб-

сервісі «Google Maps» – як осучаснена форма Книги вражень. 

(Гранатирко Б. В., Чорний М. Г.) 

 - Шевченкіана поетів канівської літературної студії «Зорянка».  

(Юрченко І. К.) 

- Захист та збереження пам’ятки археології національного значення «Багатошарове 

городище «Пилипенкова гора»: досвід, результати, проблеми, перспективи.  

  (Дзима В. В., Миколенко Л. В.) 

- Сучасний стан та особливості формування верхнього парку Шевченківського 

національного заповідника в межах екскурсійних маршрутів. 

(Чорний М. Г.) 

- Стан рослинного покриву урочища «Пилипенкова гора», як екскурсійного об’єкту 

Шевченківського національного заповідника.  

  (Шевчик В.Л., Чорний М. Г.) 

2. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурно-історична спадщина 

України: перспективи дослідження та традиції збереження» (07 жовтня, музей Тараса 

Шевченка, організатори: Черкаський державний технологічний університет, 

Шевченківський національний заповідник):  

 - Роль народних традицій у формуванні національної культури 

   (Гранатирко Б.В.) 

- Письменники Черкащини – активні поборники становлення незалежності України 

   (Коваленко В.М.) 

 

Регіональні науково-практичні заходи: 

1. Наукове засідання, присвячене 30-річчю історичної реконструкції першого 

народного музею Тараса Шевченка «Тарасова світлиця» та 30-річчю Незалежності 

України (03 серпня, 20 серпня, музей Тараса Шевченка): 

- Варфоломій Григорович Шевченко і Тарасова гора: Дещо із епістолярної 

спадщини Варфоломія Шевченка  

(Долгіч Н.В.); 

- Шевченківський національний заповідник – шлях за 30 років  

(Чорна Л.О.); 

- Видавнича діяльність Шевченківського національного заповідника. 1991-2021 рр. 

 (Брижицька С.А.); 

- «Кожен із нас повинен бути хоч в якійсь мірі Ядловським…» (до історії поховання 

на Тарасовій Горі хранителя Шевченківського меморіалу І.О. Ядловського)  

(Дзима В.В., Миколенко Л.В.). 

2. Круглий стіл «Герої серед нас: минуле і сьогодення» (до Дня захисників і захисниць 

України) (12 жовтня, музей Тараса Шевченка, конференц-зал – Ісаєва О.М., Вакула І.Я., 

Філіпович Т.І.): 

- «День захисника України: традиції і сучасність»  

(Ісаєва О. М.) 

- «Вихідці з Канівщини, загиблі у зоні проведення АТО (2014-2017 рр.): біографії, 

спогади, вшанування пам’яті»  

(Осипенко Т. В.). 

- Герої серед нас: бібліографічний огляд літератури 

(Дяченко Л.М.) 

 

Науково-практичні заходи за участі співробітників Заповідника 

(місце проведення – поза межами Заповідника) 
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Протягом 2021 року науковці Заповідника взяли участь у наукових конференціях, 

семінарах та інших заходах поза його межами з доповідями (всього  21 захід, з яких 10 – 

міжнародних, 9 – всеукраїнських, 2 – регіональні, презентовано 38 доповідей), у тому числі 

в онлайн-режимі та заочно. 

 

Міжнародні науково-практичні заходи: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Шевченкознавство ХХІ століття: 

завдання, виклики, перспективи» (м. Київ, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. Інститут філології. Всеукраїнський навчально-науковий центр 

шевченкознавства, 10 березня 2021 р. ) - онлайн: 

- Тарас Шевченко: «Добрий і єдиний друг мій!». До 130-річчя від дня смерті 

Варвари Рєпніної. 

  (Брижицька С. А.). 

2. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-

ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (м. Черкаси, 

Черкаський державний технологічний університет, 18-19 березня 2021 р.) - онлайн: 

- Особливості ринку організованого туризму: загальнодержавні, регіональні та 

локальні тенденції в контексті діяльності Шевченківського національного 

заповідника. 

  (Сокур Л. А., Чулкова Т. М.) 

- Монументальна шевченкіана Черкащини як засіб розкриття величі Т. Шевченка: 

туристично-екскурсійний аспект. 

  (Паламарчук І. Я.) 

- Туристичний маршрут «Літературними стежками Канівщини» 

 (Юрченко І. К. ) 

- Історичні події в Україні 1990-х років через призму сприйняття відвідувачами 

могили Тараса Шевченка (до 30-річчя незалежності України). 

  (Чорна Л. О.) 

- Про необхідність створення національного природного парку 

«Середньодніпровський» як базового елементу реалізації туристичного і 

рекреаційного потенціалу Черкащини.  

   (Чорний М. Г.) 

3. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: 

теорія, методологія, практика» (м. Київ, Національний авіаційний університет, 9-10 

квітня 2021 р.) – онлайн: 

- Лексичний, граматичний та стилістичний аналіз  твору Тараса Григоровича 

Шевченка «Катерина» французькою мовою. 

  (Мітіна Т. М.) 

4. IV Міжнародна науково-практична конференція «Персоналії, Традиції. Поступ» 

(18-19 вересня 2021 р. м. Львів, музей народної архітектури і побуту у Львові імені 

Климентія Шептицького): 

 - Нові форми музейної роботи в контексті реалізації соціальних проектів 

  (Сокур Л. А., Чулкова Т. М.) 

5. ХVI International Scientific and Technical Conference on Computer science and 

information technologies CSIT 2021 (22-25 вересня 2021 р., м. Львів, онлайн платформа 

Національного університету «Львівська політехніка») - онлайн: 

 - Project Activities of Shevchenko National Preserve in Informational Society 

  (Сокур Л. А.)  

6. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління 

ресурсами – до управління знаннями». (05-07 жовтня, м. Київ, Національна бібліотека 

України імені В. І. Вернадського (онлайн): 

- Бібліотека Шевченківського національного заповідника: історія створення, 

особливості комплектування  

  (Вакула І.Я.) 
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7. V Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ. Історія та 

імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (4-6 листопада, м. Київ, Національна 

музична академія України ім. П.І. Чайковського): 

- Своєрідність музики Бориса Лятошинського в аспекті втілення образу Кобзаря у 

фільмі «Тарас Шевченко» (1951). 

(Леонтьєв С.А.) 

8. І (ХХІ) Міжнародний  науковий семінарі «РОЛІТ в історії української культури» 

(11 грудня, музей П. Г. Тичини, м. Київ) - онлайн: 

- Письменники-лауреати Шевченківської премії з будинку РОЛІТ і Тарасова гора (за 

матеріалами фондів Шевченківського національного заповідника)  

 (Брижицька С. А.) 

9. ІV Конгрес соціологічної асоціації України (з міжнародною участю) 

«Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві» (29 жовтня, 

м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, платформа Zoom):  

- Архетипи колективного несвідомого: спроба концептуального аналізу 

(Гранатирко Б.В.) 

10. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток суспільних наук: 

європейські практики та національні перспективи» (24-25 грудня, м. Львів, онлайн-

платформа ГО «Львівська фундація суспільних наук»): 

- Актуальні питання відтворення втрачених архітектурних об’єктів – на прикладі 

відбудови Церкви Покрови Пресвятої Богородиці в Каневі.  

(Дзима В. В., Миколенко Л. В., Юрченко І. К) 

 

Всеукраїнські науково-практичні заходи: 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Леся Українка і родина Косачів в 

історії української та світової культури», присвячену 150-річчю від дня народження 

Лесі Українки (с. Колодяжне, Житомирська обл., Колодяжненський літературно-

моморіальний музей Лесі Українки, 25 лютого 2021 р. - онлайн): 

- Рушник Лесі Українки і Маргарити Комарової: живий зв’язок минулого з 

сучасним 

  (Брижицька С. А.). 

2. Вебінар «Громадянсько-патріотичні ідеї Тараса Григоровича Шевченка в 

соціокультурному та освітньому просторі України – 2021» (04 березня, Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України): 

- Сакральний Тарас Григорович Шевченко 

(Ліховий І.Д.) 

3. Всеукраїнська (41-й) наукова Шевченківська конференція «Українська 

літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ», присвячена 207-й 

річниці з дня народження Т. Г. Шевченка» (м. Черкаси, Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького, 22 квітня 2021 р. - онлайн): 

- Концептуальні підходи в написанні біографії Тараса Шевченка до жовтневого 

перевороту у 1917 р. (із фондового зібрання Шевченківського національного 

заповідника) 

  (Брижицька С. А., Батеровська І. М., Сіленко Л. Г.) 

- «Кобзар» Тараса Шевченка  у формування особистостей шістдесятників. 

 (Чорна Л. О.) 

- Нариси про поїздки на могилу Тараса Шевченка на сторінках часопису «Зоря» 

(1891-1894 рр.) в контексті суспільно-політичного і національно-культурного рухів 

в Україні. 

 (Авраменко В. П.) 

- Родовід Тараса Шевченка в його нащадках. 

 (Яхімович А. В.) 

4. Круглий стіл «Святиня», присвячений 160-річчю з часу смерті Т. Шевченка і 

перепоховання його праху на Чернечій горі у Каневі. (20 травня. Організатори: 

Шевченківський національний заповідник, Черкаський національний університет 
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ім. Б. Хмельницького, Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса 

Шевченка - онлайн): 

 - Музей Тараса Шевченка у світі, що змінюється. 

  (Брижицька С. А.)  

 - Проблеми збереження Тарасового обрію. 

 (Коваленко В. М., Чорний М. Г.) 

5. Двадцята Всеукраїнська науково-практична конференція «Сіверщина в історії 

України» (26-28 травня 2021 р., м. Глухів, Сумська обл., Національний заповідник 

«Глухів»): 

 - Тарасова Гора як рефлексивне середовище творчості Олександра Саєнка. 

  (Чулкова Т. М.) 

- Консолідовані документально-інформаційні ресурси як засіб збереження 

культурної спадщини. 

  (Сокур Л. А.) 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Художник і час. Декоративне 

мистецтво України на межі століть» (7-8 жовтня 2021 року. м. Київ, Національний музей 

українського народного декоративного мистецтва): 

- Колекція скляних виробів Київського заводу художнього скла в фондовому 

зібранні Шевченківського національного заповідника»  

 (Ярмош Т. В., Басиста Н. М.) 

- Квіткові мотиви у творчості Софії Гоменюк» (до 100- річчя від дня народження 

заслуженого майстра народної творчості України, члена Національної спілки 

народних майстрів України Гоменюк Софії. 

  (Гусейнова Ю. В.) 

- Народна кераміка Середнього Подніпров’я з фондової колекції Шевченківського 

національного заповідника. 

(Коханчук В. М.) 

7. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасне українське 

мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики» (11-12 листопада, м. Черкаси, 

Черкаський обласний художній музей): 

 - Роль і місце культурної спадщини в умовах діджиталізації суспільства 

  (Сокур Л. А.) 

- Роль цифрових технологій у презентації сучасного українського мистецтва на 

прикладі виставкової діяльності Шевченківського національного заповідника 

(Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М., Гранатирко Б.В.) 

8. Науково-практична конференція «Філологічні дослідження в сучасному 

міжкультурному просторі» (м. Чернігів, 12-13 лютого 2021 р. - онлайн): 

- Патріотичні мотиви у творчості поетів канівської літературної студії «Зорянка» 

  (Юрченко І. К.) 

9. Науково-практична конференція «Літопис історії України: нові дослідження» 

(м. Корсунь-Шевченківський, Державний історико-культурний заповідник, 09 грудня 2021 

р.): 

 - Діяльність волонтерського центру допомоги воїнам АТО на Канівщині 

  (Ісаєва О. М., Осипенко Т. В.)  

  - Вплив побудови Канівської ГЕС на розвиток житлобудівництва в місті 

   (Шокун В. В.) 

- Історія створення «Тарасової світлиці» – першого народного музею Тараса 

Шевченка в нарисах про поїздки на могилу поета видатних діячів кінця ХІХ – 

початку ХХ століть»  

  (Авраменко В. П.) 

 - Життєві стежини Любові Міненко 

  (Ярмош Т. В.) 

- «Тарасова гора у період відзначення сторіччя перепоховання Тараса Шевченка в 

Україні (1961 р.)».  

  (Чорна Л. О.) 
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Регіональні науково-практичні заходи: 

1. Науково-практичний семінар заступників директорів з виховної роботи закладів 

інституційного догляду та виховання дітей Черкаської області «Формування 

ключових компетентностей в умовах створення нової системи національно-

патріотичного виховання»  (м. Канів, Канівська санаторна школа Черкаської області, 26 

лютого 2021 р.): 

 - Місця пам’яті як потужний механізм формування національної свідомості 

  (Дзима В. В., Миколенко Л. В.)  

- Історія дослідження одного експоната (про вишитий рушник Лесі Українки і 

Маргарити Комарової, подарований у «Тарасову світлицю») 

  (Брижицька С.А.) 

2. Круглий стіл: «Етнографічна спадщина і збереження пам’яток історії та культури 

Тернопілля» (19 квітня, Національний заповідник «Замки Тернопілля»): 

- Поетична та малярська творчість Тараса Шевченка як свідчення самобутності 

українського народу».  

  (Чорна Л. О.) 

 

 
3.3. ВИДАННЯ І ПУБЛІКАЦІЇ 

ВИДАННЯ: 

У 2021 році працівниками Заповідника було здійснено випуск 7 видань:  

1. Тарасова гора: люди і події: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції до 160-річчя повернення Тараса Шевченка в Україну. Канів, 21 травня 

2021 р. / Упорядник Л.О. Чорна. Київ: Панмедія, 2021. 240 с.: іл. 

2. Чернеча гора: науково-публіцистичний вісник Шевченківського 

національного заповідника в Каневі. 2021. №1-2(31-32) – 12 с. 

3. Дмитро Стецько. Поза часом. Виставка пам᾽яті: альбом-каталог / Упоряд. 

Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А. Тернопіль: Колір Принт (ФОП Шабала Ю.Є.), 2021. 

64 с.; іл.) 

4. Музей народного декоративного мистецтва: [буклет] / Автори тексту: 

Н.М. Басиста, Т.В. Ярмош. Канів, 2021. 19 с. 

5. Народне декоративне мистецтво Канівщини: [буклет] / Автори тексту: 

Н.М. Басиста, Т.В. Ярмош. Дніпро: Видавець Ольга Обдимко. Друк: ФОП 

Обласов В.А., 2021. 20 с. 

6. Яхімович А. Родовід Тараса Шевченка в його нащадках. – 2-ге вид., доп. 

Дніпро: Видавець Ольга Обдимко. Друк: ФОП Обласов В.А., 2021. 145 с.; іл. 

7. Тарасова світлиця: 30 років з часу відтворення [набір листівок з серії 

«Тарасова гора в образотворчому мистецтві» фондової колекції Шевченківського 

національного заповідника] / Уклад. Кардаш Ю.А., Миколенко Л.В., Чулкова Т.М. 

Канів: Родень, 2021. 12 шт. ; іл. 

 

ПУБЛІКАЦІЇ: 

Протягом 2021 року співробітниками Заповідника опубліковано 74 статті, з 

них 23 дописи ( у т.ч. 1 рецензію) у 2 науково-публіцистичних виданнях та 52 наукову 

статю у 25 виданнях (наукових виданнях, які індексуються в міжнародних 

наукометричних базах Scopus: 1, фахових наукових виданнях України (категорія Б): 2, 

наукових виданнях України: 6, колективних монографіях: 1, презентаційно-іміджевих 

виданнях: 1, матеріалах міжнародних конференцій: 9, збірниках матеріалів 

всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, вебінарів, круглих 

столів: 32): 

   

Наукових виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних 

базах Scopus: 1 
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1. Sokur L, Kunanets N., Dobrovolska V., Lytvyn S. Project Activities of Shevchenko National 

Preserve in Informational Society // IWPM 2021: CSIT 2021 4th International Workshop on 

Project Management. Retrieved from URL: 

https://easychair.org/conferences/overview?a=26803277  (Журнал включено до міжнародної 

бази даних Scopus). 

Фахових наукових виданнях України (категорія Б): 2 

1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Library Science. Record 

Studies. Informology: фаховий науковий журнал 

- Сокур Л.А. Формування консолідованих документально-інформаційних ресурсів 

Шевченківського національного заповідника засобами проектної діяльності. – 2021. 

№ 3. С.45-57  

- Сокур Л.А. Веб-сайт як документально-інформаційна система представництва 

Шевченківського національного заповідника в єдиному інформаційному просторі. – 

2020. № 3. С. 47–57.  

Наукових виданнях України: 6 

1. Брижицька С. Космічний «Кобзар» отримав прописку на Тарасовій горі. Світ. 2021. 

№13-14 (1145-1146). С. 4. 

2. Вакула І. Види могили в Каневі (Уривок з каталогу «Поштові картки у фондовому 

зібранні Шевченківського національного заповідника). Шевченків світ. Науковий 

щорічник.  Черкаси: Фоп Чабаненко, 2020.  №13.  С. 148–155. 

3. Сіверщина в історії України: наукове видання. Ніжин, 2021. Вип.14. – 407 с.: 
- Сокур Л.А. Консолідовані документально-інформаційні ресурси як засіб 

збереження культурної спадщини. –  С. 358–361. 

- Чулкова Т. М. Тарасова гора як рефлексивне середовище творчості Олександра 

Саєнка. – С. 321–324. 

4. Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. праць. Число 24. (Серія: Філософські науки) 

/ М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  Черкаси: ЧДТУ, 2021. 75 с.: 
- Кожем’якіна О. М., Гранатирко Б. В. Філософія національної ідеї Миколи 

Міхновського. – С. 5-15. 

5. Vita Antiqua. 13. Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному 

середовищі. Збірка наукових статей. Київ: Центр палеоетнологічних досліджень, 2021, 

168 с.: 
- Шидловський П., Чорний М. Наукове обґрунтування доцільності передачі 

території Межиріцької стоянки Шевченківському національному заповіднику. – 

С. 157-168. 

Колективних монографіях: 1 

1. Чорний М. Г. Черкащина: вибір стратегії регіону. Стратегії сталого розвитку в 

туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в 

Україні : кол. монографія  / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г. М.; Черкас. держ. 

технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2021. С. 33–38. 

Презентаційно-іміджевих виданнях: 1 

1. Брижицька С. Шевченківський національний заповідник. Черкащина козацька.  

Черкаси: Бізнес-стиль, 2021. С. 258–265. 

Матеріалах міжнародних конференцій: 9 

1. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та 

готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» : 18-

19 березня 2021 року, м. Черкаси [Електронний ресурс] : у 2-х томах / М-во освіти і науки 

України, Черкас. держ. технол. ун-т.  Т. 1.  Черкаси: ЧДТУ, 2021. 175 с.: 

- Чорна Л.О. Історичні події в Україні 1990-х років через призму сприйняття 

відвідувачами могили Тараса Шевченка (до 30-річчя незалежності України). – С. 

154–157. 

- Паламарчук І. Я. Монументальна шевченкіана Черкащини як засіб розкриття 
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ІV Конгресу соціологічної асоціації України (з міжнародною участю). Харків, 2021. 

538 с.:  

- Гранатирко Б.В. Архетипи колективного несвідомого: спроба концептуального 
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- Леонтьєв С.А. Своєрідність музики Бориса Лятошинського в аспекті втілення 

образу Кобзаря у фільмі «Тарас Шевченко» (1951). – C.146-150. 
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2021. 196 с.:  
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презентації сучасного українського мистецтва на прикладі виставкової діяльності 
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1. Освіта і суспільство. 2021. №4-5. С. 16: 

- Брижицька С. «Це той портрет, який не таражується для вивішення на стінах, — 

він обігріває прохололі людські душі»: [рецензія]. Рец. на кн. Мельниченко В.Ю. 

Подробиці Шевченкового життя. Київ: Либідь. 2021. 560 с.  

Опубліковано 1 статтю про наукову працю працівниці Заповідника: 

1. Кодь К. Вихід із тіні українського генія. Світ. 2021. №9-10 (1141-1142). Березень. С. 4 

(про вихід у світ книги С.А. Брижицької «Варвара Рєпніна. Листи. Публікації. Спогади». 

Черкаси, 2020). 

 

 
ІV.КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

4.1. ЕКСКУРСІЙНО-ТУРИСТИЧНА РОБОТА 

Протягом 2021 року музеї та виставки Шевченківського національного 

заповідника оглянули 63 219 відвідувачів (для них проведено 2 742 екскурсії), у т. ч. 325 

іноземних туристів із 28 країн світу, для яких проведено 44 екскурсії англійською, 

російською, німецькою та французькою мовами. 

 

Шевченківський меморіал, музей Т. Шевченка, «Тарасова світлиця» 
Зокрема, Шевченківський меморіал та музеї Тарасової Гори за звітний період 

оглянули 59 506 відвідувачів (план: 65 500 відвідувачів) з України та 28 країн світу. Із 

загальної кількості екскурсантів учнівська та студентська молодь становить 24 294 осіб. 

Кількість індивідуальних відвідувачів – 40 856 осіб. 

Шевченківський меморіал протягом року відвідали 325 іноземних гостей із 28 країн 

світу, а саме: Австрія – 4, Великобританія – 5, Грузія – 22, Гана – 4, Ізраїль – 6, Ірландія – 5, 

Іспанія – 8, Ісламська Республіка Пакистан – 19, Канада – 3, Кіпр – 2, Китай – 8, Конго – 1, 

Литва – 3, Нідерланди – 13, Німеччина – 24,  Португалія – 6, Республіка Білорусь – 7, 

Республіка Казахстан – 12, Республіка Сенегал – 4,  Республіка Польща – 42, Російська 

Федерація – 14, Румунія – 7, Саудівська Аравія – 4, Сполучені Штати Америки –57, 

Турецька Республіка – 17, Франція – 10, Чехія – 18.  

Усього екскурсіями протягом звітного періоду було охоплено – 22 363 осіб. 

Експозиціями музеїв та територією Шевченківського меморіалу проведено 2 660 екскурсій, 

іноземними мовами – 44 екскурсії (англійською – 20, німецько. – 2, російською – 19, 

французькою – 3), квест-екскурсії – 120, зокрема: Авраменко В.П. – 88, Батеровська І.М. – 

75, Близнюк О.А. – 86 (з них англійською – 6, німецькою – 2), Брижицька С.А. – 12 (з них 

російською – 6), Вакула І.Я. – 3 (з них квест-екскурсій – 3), Гранатирко Б.В. – 136, Гуз Ю.І. 

– 9, Дзима В. В. – 35 (з них російською – 4),  Долгіч Н.В. – 45, Кардаш Ю.А. – 93 (з них 

квест-екскурсій – 9), Коваль А.О. – 129 (з них квест-екскрсій – 37), Кугно Р.О. – 255 (з них 

російською – 1), Леонтьєв С.А. – 73, Ліховий І.Д. – 33,  Манжара Г.І. – 1, Мітіна Т.М. – 131 

(з них англійською – 14, французькою – 3), Миколенко Л.В. – 80 (з них російською – 3), 

Мухіна О.А. – 256 , Паламарчук І.Я. – 71 (з них російською – 3), Сіленко Л.Г. – 87 (з них 

російською – 2), Сокур Л.А. – 53 (з них квест-екскурсій – 12), Філіпович Т.І. – 82, 
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Чорна Л.О. – 91, Чорний М.Г. – 98, Чулкова Т.М. – 90 (з них квест-екскурсій – 14), 

Юрченко І.К. – 30, Яхімович А.В. – 93, Ярмоленко Ю.Ю. – 360 (з них квест-екскурсій – 45). 

Як і у попередні роки, певна кількість відвідувачів Шевченківського меморіалу, які 

належать до пільгових категорій громадян (діти-сироти, ветерани війни та праці, школярі з 

уражених у результаті аварії на ЧАЕС регіонів України, воїни АТО та ЗСУ тощо), 

отримали можливість оглянути музейну експозицію безкоштовно (18 933 осіб), для яких 

було проведено безоплатно 546 екскурсій. 

 

Музей народного декоративного мистецтва  

Впродовж року музей оглянули 3 713 відвідувачів (план: 9 000 відвідувачів). Із 

загальної кількості екскурсантів учнівська та студентська молодь становить 1 678 осіб, з 

них екскурсіями охоплено 860 осіб,; чисельність індивідуальних відвідувачів склала 2 853 

особи. 

Музей приймав іноземних відвідувачів з Південно-Африканської Республіки, 

Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польща. 

По експозиції музею науковці провели 67 екскурсій, зокрема: Басиста Н. М. – 20, 

Гусейнова Ю. В. – 10, Коханчук В.М. – 6, Ярмош Т. В. – 31, та 15 оглядових екскурсій 

містом, зокрема: Ісаєва О.М. – 9, Шокун В.В. – 6. Безкоштовно експозицію музею оглянули 

2 487 осіб (пільгові категорії громадян), для яких було проведено 33 екскурсії на 

безоплатній основі. 

 

За звітний період науковими співробітниками Заповідника було підготовлено та 

затверджено Вченою радою матеріали екскурсії музеєм «Церква Покрови Пресвятої 

Богородиці» (уклад. Дзима В.В., Миколенко Л.В., Юрченко І.К.). Розроблено та проведено 

тематичні екскурсії стаціонарними виставками: «Тарасова світлиця» в мистецькому 

доробку українських художників» – виставка з фондової колекції Шевченківського 

національного заповідника в рамках проекту до 30-річчя відтворення першого народного 

музею «Тарасової світлиці» (вестибюль І поверху, Чулкова Т.М.), «Мій Шевченко» – 

виставка графічних творів за мотивами «Кобзаря» Т. Шевченка художника Василя 

Семенюка (м. Львів) – номінанта на здобуття Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (вестибюль І поверху, Ліховий І.Д.). Для молодших школярів та дошкільнят було 

проведено цикл бібліотечних пізнавально-оглядових екскурсій «Книжковий дім». «Де і як 

живуть книги» (02-03, 08 червня, Вакула І.Я.). 

Підготовлено та розміщено на YouTube-каналі «Tarasova Gora» ряд онлайн-

екскурсій: 

1. Переклади творів Т. Шевченка в експозиції музею на Тарасовій горі / URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Em4AoJq9qhc (Паламарчук І.Я.). 

2. Vira Rich – the ambassador of Ukrainian culture / URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=RQjgfjeMT_M (Мітіна Т.М.) 

3. «Тарасовій світлиці» 30 / URL: https://www.youtube.com/watch?v=Mq-Jj4PzcHA 

(Авраменко В.П.) 

4. Леся Українка і Тарасова гора / URL: https://www.youtube.com/watch?v=CkniEJiI5cM 

(Брижицька С.А.) 

 

 З метою планового забезпечення екскурсійно-туристичної складової діяльності 

Заповідника та належної організації роботи щодо надання туристичних послуг протягом 

2021 року Шевченківським національним заповідником укладено договори про 

екскурсійне обслуговування з низкою туристичних фірм та окремими підприємствами: 

 первинна профспілкова організація УДПУ імені Павла Тичини (м. Умань) 

 Турагенство «Екскурсії та подорожі «Київські фрески» (м. Київ) 

 ДП «ТО «Укрпрофтур» (м. Київ) 

 ТОВ торгівельно-виробнича компанія «Авіас» (м. Київ) 

 ТОВ «Туристична компанія «Мандрівник» (м. Черкаси)  

 Туристичне агентство «Рідний край» (м. Черкаси). 

https://www.youtube.com/watch?v=Em4AoJq9qhc
https://www.youtube.com/watch?v=RQjgfjeMT_M
https://www.youtube.com/watch?v=Mq-Jj4PzcHA
https://www.youtube.com/watch?v=CkniEJiI5cM


57 

 

 
4.2. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ЗАХОДИ 

У 2021 році співробітниками та за активної участі Заповідника організовано і 

проведено такі заходи: 

1. День пам’яті героїв визвольних змагань за Незалежну Україну (21 січня, Тарасова 

гора – Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Чорна Л.О., Філіпович Т.І). 

2. Відзначення прийняття Акту злуки УНР та ЗУНР (22 січня, Тарасова гора – 

Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Чорна Л.О., Філіпович Т.І). 

3. Проект-челендж комунального навчального закладу ЧОІПОППЧОР  «Говори 

українською: «Стелися, мово, рушником барвистим по схилах сивого Дніпра» 

(2 лютого, читальний зал бібліотечно-інформаційного відділу – Вакула І.Я.). 

4. Міжнародний день дарування книг» (14 лютого, читальний зал бібліотечно-

інформаційного відділу – Вакула І.Я.). 

5. Відкриття виставки живопису Віри Кравченко та Івана Дороша (с. Благодатне 

Золотоніського району) «Наш рідний край» (3 березня, музей народного 

декоративного мистецтва –  Басиста Н.М.). 

6. Презентація книги «Т. Шевченко. Другий «Кобзар». Поезії 1845-1847 рр.» за участі 

автора проекту, заступника директора Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка 

НАНУ Сергія Гальченка (5 березня, музей Тараса Шевченка, конференц-зал – 

Коваленко В.М.,  Філіпович Т.І). 

7. Урочистості з нагоди 207-й річниці з дня народження Тараса Шевченка (09 березня 

Тарасова гора – Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Філіпович Т.І.): 

– відкриття виставки «Краса природня» та творча зустріч з художницею 

Віолетою Монсевич (м. Київ) (9 березня, музей Тараса Шевченка – 

Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М.); 

– майстер-клас з живопису олійними фарбами «Подих часу» (худ. Віолета 

Монсевич, член Національної спілки художників України, викладач факультету 

образотворчого мистецтва Київської дитячої академії мистецтв (музей Тараса 

Шевченка, виставковий зал №3 – Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М.); 

– Всеукраїнська мовно-літературна учнівська онлайн-конференція «Тарас 

Шевченко: сучасне прочитання» спільно / спільно з Черкаською спеціалізованою 

школою I-III ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка (9 березня, музей Тараса 

Шевченка, конференц-зал – Коваленко В.М., Філіпович Т.І, Кардаш Ю.А.). 

8. День пам’яті Тараса  Шевченка (160- річниця від дня смерті Кобзаря) (10 березня, 

Тарасова гора – Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Філіпович Т.І.):  

- зустріч з народним художника України Василем Семенюком (м. Львів) та 

відкриття виставки «Мій Шевченко» (музей Тараса Шевченка, вестибюль– 

Ліховий І.Д. (куратор), Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М.); 

 – «Шевченкові заповіти». Відкритий мікрофон (читання поезії Тараса Шевченка 

та онлайн-трансляція на каналі YouTube) (10 березня, музей Тараса Шевченка, 

вестибюль–Філіпович Т.І, Кардаш Ю.А.). 

9. VIІ Проща до Тараса Шевченка на Чернечу гору в Каневі вірян та духовенства 

Київської архієпархії УГКЦ (13 березня, Тарасова гора – Коваленко В.М., 

Миколенко Л.В., Філіпович Т.І). 

10. «Григорій Сковорода, Микола Гоголь, Тарас Шевченко – духовні титани України» 

(у руслі зустрічі з громадським діячем, доктором політичних наук, професором 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Миколою Томенком) 

(01 квітня, читальний зал бібліотечно-інформаційного відділу Шевченківського 

національного заповідника – Вакула І.Я., Бойко С.В.). 

11. Відкриття виставки Віктора Краєвого «Творіння рук і серця» (16 березня, Музей 

народного декоративного мистецтва– Коханчук В.М., Басиста Н.М, Ярмош Т.В.). 

12. «Перевесла істин»: онлайн-зустріч з письменницею, літературознавцем Валентиною 

Коваленко / До Всесвітнього дня поезії (07 квітня,читальний зал бібліотечно-

інформаційного відділу – Леонтьєв С.А.,Вакула І.Я., Кардаш А.Ю.). 
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13. Культурологічна акція «Від Максима до Тараса» з висадження меморіальних дубів 

із Холодного яру на території Нижнього парку Шевченківського національного 

заповідники (07 квітня, Коваленко В.М., Сокур Л.А., Чорний М.Г., Леонтьєв С.А., 

Чулкова Т.М., Костенко Н.І., Черняк М.О., Гранатирко Б.В.) 

14. Відкриття виставки «Перебираючи струни натхнення» Поліни Тертишникової 

(м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.) (08 квітня, Музей народного 

декоративного мистецтва – Коханчук В.М., Басиста Н.М, Ярмош Т.В.) 

15. Культурно-освітній захід «Вчитель. Борець. Жінка»: до 180 річчя із дня народження 

Христини Алчевської (1841–1920), педагога, письменниці, перекладачки, 

бібліографа, громадської діячки (16 квітня, читальний зал бібліотечно-

інформаційного відділу – Вакула І.Я., Кардаш А.Ю., Костенко Н.І.). 

16. Вечір пам’яті «Чорнобиль. Трагедія. Подвиг. Пам’ять.» (26 квітня, читальний зал 

бібліотечно-інформаційного відділу – Слива В.В., Сліпченко Л.П.). 

17. Відкриття виставки мистецьких творів Дмитра Стецька (м. Тернопіль) та 

презентація каталогу мистецьких творів Дмитра Стецька «Поза часом» (18 травня, 

музей Тараса Шевченка, виставковий зал №3 – Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М.). 

18. Відео-мандрівка до Дня Європи в Україні «Пам’ятники Тарасу Шевченку у Європі» 

(19 травня, читальний зал бібліотечно-інформаційного відділу –  Слива В.В.). 

19. Відкриття виставки мистецьких творів «Шевченкіана Івана Марчука»:до 85-річчя з 

дня народження митця та 160-річчя повернення Тараса Шевченка в Україну / з 

фондів Шевченківського національного заповідника(21 травня, музей Тараса 

Шевченка, вестибюль – Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Манжара Г.І., Леонтьєв С.А., 

Чулкова Т.М.). 

20. Зустріч з колективом «Червона калина». Колектив бандуристок з мистецькою 

програмою «Пісня – душа мого народу» вшанували пам'ять Т. Шевченка 

(21 травня, музей Тараса Шевченка – Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Сокур Л.А., 

Чулкова Т.М.). 

21. Нагородження переможців обласного краєзнавчого конкурсу «З Шевченком і з 

Черкащиною в серці» (27 травня, Тарасова гора –  Коваленко В.М., Філіпович Т.І.) 

22. Круглий стіл «Українські політичні в’язні Кремля: платформа звільнення». 

Відкриття виставки «Мистецтво з-за ґрат» Романа Сущенка (29 травня, музей 

Тараса Шевченка, конференц-зал – Коваленко В.М.). 

23. Зустріч з народним художником України, лауреатом Національної премії України 

ім. Тараса Шевченка Іваном Марчуком; відеозйомка про Шевченківську серію у 

творчості художника (29 травня, Коваленко В.М.) 

24. Пізнавально-оглядова екскурсія «Книжковий дім»,  гімназія ім.. Івана Франка, 2 

клас (02 червня, читальний зал бібліотечно-інформаційного відділу –  Вакула І.Я.) 

25. Пізнавально-оглядова екскурсія «Де і як живуть книги»(03 червня,08 червня, 

читальний зал бібліотечно-інформаційного відділу –  Вакула І.Я.). 

26. Виїзне засідання проекту «Музеї і культурна дипломатія: постать Тараса 

Шевченка» в рамках реалізації проекту «Європейські цінності і культурна 

дипломатія: молодіжні зустрічі» (за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні та 

МЗС України і закордонних дипломатичних установ) (11 червня, музей Тараса 

Шевченка, конференц-зал – Коваленко В.М., Ліховий І.Д.). 

27. Заходи з відзначення 82-ої річниці відкриття Шевченківського меморіалу на 

Тарасовій горі (18 червня, Тарасова гора, конференц-зал музею Тараса Шевченка, 

Чорна Л.О., Брижицька С.А., Філіпович Т.І.). 

28. Завершальний етап Всеукраїнського квест-марафону «Чи знаємо ми Тараса 

Шевченка?» та урочисте вручення відзнаки Фонду Тараса Шевченка «В своїй хаті 

своя й правда, і сила, і воля» (19 червня, Тарасова гора – Яхімович А.В.). 

29. Відкриття виставки мистецьких творів «Мистецький проект «Les reflexions» 

Анатолія Леонтьєва» (19 червня, Тарасова гора – музей Тараса Шевченка, 

вестибюль –  Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М). 

30. Відкриття виставки «Миколаївський розпис – перлина Присамарʼя» творчого 
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об’єднання майстрів «Миколаївська квітка – з минулого в майбутнє» 

(Дніпропетровська обл.) (22 липня, Музей народного декоративного мистецтва – 

КоханчукВ.М., Басиста Н.М, Ярмош Т.В.) 

31. XІХ Затуливітерівські читання (31 липня, с. Бучак Черкаська обл. – Коваленко В.М., 

Юрченко І.К.; Виступ на тему: «Незмінні атрибути Затуливітрівських читань – 

фотопортрет В. Затуливітра та вишитий рушник» (31 липня, Юрченко І.К.) 

32. Захід присвячений Дню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (29 серпня, Тарасова 

гора, Гранатирко Б.В.) 

33. Культурно-мистецький проект до 30-річчя відтворення першого народного музею 

«Тарасової світлиці» (03 серпня, Тарасова гора, музей Тараса Шевченка, 

вестибюль, конференц-зал – Коваленко В.М., Чорна Л.О., Авраменко В.П., 

Філіпович Т.І., Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М., Дзима В.В., Долгіч Н.В.): 

– відкриття виставки «Тарасова світлиця» у мистецькому доробку українських 

художників». Виступ заслуженої артистки України Наталки Мамалиги 

(Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М.); 

 – зустріч з лауреатом Шевченківської премії, народною артисткою України 

Наталкою Сумською та Миколою Томенком, громадським діячем, лідером 

політичної партії «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» 

(Коваленко В.М.); 

 – майстер-клас гри на кобзі кобзаря із м. Переяслав-Хмельницький Михайла 

Полотая (Коваленко В.М., Чорна Л.О., Філіпович Т.І.) 

34. День державного прапора України (23 серпня, музей Тараса Шевченка, вестибюль, 

Тарасова гора – Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Кардаш Ю.А., Леонтьєв С.А., 

Чулкова Т.М., Сокур Л.А.): 

– відкриття виставки «Заради майбутнього України» та творча зустріч з 

заслуженою діячкою мистецтв України, волонтером, художницею Мариною 

Соченко (м. Київ) (Коваленко В.М., Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А.); 

 – виступ хору «Артос» храму Блаженного Климентія Шептицького (м. Львів) та 

гурту автентичного співу «Родовід» (Чулкова Т.М., Сокур Л.А.). 

35. День Незалежності України (24 серпня, Тарасова гора, музей Тараса Шевченка, ІІ 

поверх вестибюлю – Ковалено В.М., Філіпович Т.І., Кардаш Ю.А., Леонтьєв С.А., 

Чулкова Т.М):  

– зустріч з представниками земляцтв України (Ковалено В.М., Філіпович Т.І., 

Кардаш Ю.А., Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М); 

– творча зустріч з народним художником України, лауреатом Шевченківської 

премії Валерієм Франчуком (м. Київ) (Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М). 

36. «Притулюся я серцем до слова…» – творча зустріч членів Уманського крайового 

осередку Спілки слов`янських письменників України з науковцями 

Шевченківського національного заповідника та творчою інтелігенцією міста Канева 

(26 серпня; Тарасова гора, виступ на тему: «Життя і творчий шлях Віри Носенко», 

Юрченко І.К.) 

37. «Разом проти булінгу!» – в рамках всеукраїнського тижня з протидії булінгу у 

межах право-просвітницького проекту Міністерства юстиції «Я маю право!» / 

спільно з Канівською гімназією імені Івана Франка (16 вересня, читальний зал 

бібліотечно-інформаційного відділу – Вакула І.Я). 

38. Поетична година «Поезія – це завжди неповторність» / спільно з київською 

літературною студією «КЛІК» (22 вересня, читальний зал бібліотечно-

інформаційного відділу – Слива В.В.).  

39. Творча зустріч із заслуженим діячем мистецтв Галиною Морозовою (28 вересня, 

музей Тараса Шевченка, виставковий зал №3 – Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М.). 

40. Презентація трилогії книг: «Мистецькі традиції династії Саєнків у контексті 

української образотворчості ХХ – початку ХХІ століть», «Золоте перевесло: 

Мистецька династія Саєнків у музеях України» / Н. Саєнко, О. Майданець-
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Баргилевич та «Пам’ять роду: Епістолярії родини Саєнків. 1886–2020» за участі 

мистецтвознавиці, заслуженої діячки мистецтв України Ніни Саєнко (30 вересня, 

музей Тараса Шевченка, конференц-зал – Ліховий І.Д., Філіпович Т.І., Чулкова Т.М., 

Леонтьєв С.А.). 

41. Зустріч з письменниками Ольгою Мігель та Дарою Корній, презентація роману 

Дари Корній «Троян зілля» (в рамках Черкаського книжкового фестивалю) (02 

жовтня, музей Тараса Шевченка, конференц-зал – Вакула І.Я., Філіпович Т.І.) 

42. Круглий стіл «Герої серед нас: минуле і сьогодення» (до Дня захисників і захисниць 

України) (12 жовтня, музей Тараса Шевченка, конференц-зал – Коваленко В.М., 

Ісаєва О.М., Вакула І.Я., Філіпович Т.І., Осипенко Т.В., Дяченко Л.М., організація та 

виступи з доповідями) 

43. Козацькі розваги «Козацькому роду нема переводу» (до Дня захисників і захисниць 

України для вихованців старшої групи дошкільного закладу «Віночок») 

(12 жовтня, читальний зал бібліотечно-інформаційного відділу – Сліпченко Л.П., 

Слива В.В.) 

44. Свято козачат «Козацькому роду нема переводу» (до Дня захисників і захисниць 

України для вихованців старшої групи дошкільного закладу «Дударик») 

(13 жовтня, читальний зал бібліотечно-інформаційного відділу – Сліпченко Л.П., 

Слива В.В.) 

45. Відкриття виставки «Витинанка – це моя молитва» народного художника України 

Миколи Теліженка (м. Черкаси) за участі Олександри Теліженко (майстра 

народного мистецтва, заслуженого художника України, члена Національної спілки 

художників України та Олесі Теліженко (дизайнера-модельєра) (14 жовтня, музей 

Тараса Шевченка, вестибюль І поверху – Коваленко В.М., Леонтьєв С.А., 

Чулкова Т.М.). 

46. Екскурсія до бібліотеки вихованців дитячого закладу «Садко» (12 жовтня, 

читальний зал бібліотечно-інформаційного відділу – Сліпченко Л.П.). 

47. Історико-краєзнавчий захід в рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 

«Мій край: моя історія жива», присвячений пам’яті краєзнавця, Почесного 

громадянина м. Канів Івана Сорокопуда (19 жовтня 2021 р., читальний зал 

бібліотечно-інформаційного відділу): 

- Спогади про Івана Сорокопуда (Ісаєва О.М.) 

- Видання Івана Сорокопуда в біблітечній збірці Заповідника ( Вакула І.Я.) 

48. Історико-краєзнавчий захід «Мій край. Моя історія жива» (в рамках 

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек) – (26 жовтня, читальний зал 

бібліотечно-інформаційного відділу – Сліпченко Л.П., Слива В.В.). 

49. Творча зустріч з майстринею вишивки Оксаною Метелицею (м. Канів) (29 жовтня, 

Музей народного декоративного мистецтва – Коханчук В.М., Басиста Н.М, 

Ярмош Т.В.). 

50. «Слова дощем позамивало….»: написання Всеукраїнського радіо-диктанту 

національної єдності до Дня української писемності та мови (09 листопада, музей 

Тараса Шевченка, конференц-зал, читальний зал бібліотечно-інформаційного 

відділу – Коваленко В.М., Вакула І.Я.). 

51. Заходи в рамках Всеукраїнської акції «Паростки єднання»: підготовлено саджанці 

дубів та гілочки верби із Тарасової Гори для передачі їх у смт. Щербинівка 

Торецької громади Донецької обл. та с. Осій Закарпатської обл.; виготовлено 

супровідні матеріали: прес-реліз, емблеми, бірки (06 вересня, Тарасова гора – 

Чорний М.Г., Миколенко Л.В., Юрченко І.К., Гранатирко Б.М., Дзима В.В.). 

У т.ч. заходи, проведені у рамках освітньої програми «Музей-школі»: 

52. Літературна година, присвячена 150-річчю від дня народження Лесі Українки «Я в 

серці маю те, що не вмирає!» спільно з КЗ «Канівська загальноосвітня санаторна 

школа Черкаської обласної ради» (23 лютого, читальний зал бібліотечно-

інформаційного відділу – Вакула І.Я., Бойко С.В., Миколенко Л.В.). 

53. Всеукраїнська мовно-літературна учнівська онлайн-конференція «Тарас Шевченко: 
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сучасне прочитання» в рамках урочистостей з нагоди 207-й річниці з дня 

народження Тараса Шевченка / спільно з Черкаською спеціалізованою школою I-III 

ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка (09 березня, музей Тараса Шевченка, конференц-

зал – Коваленко В.М., Філіпович Т.І, Кардаш Ю.А.). 

54. Музейний марафон «Нас єднає Шевченкове слово» / спільно з КЗ «Канівська 

санаторна школа І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради» (11-12 березня, музей 

Тараса Шевченка – Філіпович Т.І., Миколенко Л.М.). 

55. Літературно-мистецький конкурс «Роду криниця віща»; виставка мистецьких робіт 

переможців конкурсу. Нагородження учасників і переможців конкурсу; презентація 

малюнків переможців (19 травня, музей Тараса Шевченка, музей Тараса Шевченка, 

Коваленко В.М., Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М., Сокур Л.А., Філіпович Т.І.) 

56. Семінар молодих творців слова / в рамках реалізації проекту «Музей-школі» за 

результатами конкурсу «Роду криниця віща» / за співорганізації громадської 

ініціативи «Творчий поверх», Черкаської обласної організації Національної спілки 

письменників України за сприяння управління у справах сім'ї, молоді та спорту 

Черкаської обласної державної адміністрації (18-21 червня, музей Тараса 

Шевченка, конференц-зал – Коваленко В.М., Філіпович Т.І.). 

57. День знань: «30 років незалежності: «…В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» / 

за участі: КЗ «Канівська санаторна школа І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради; 

Черкаської гімназія № 28. (01 вересня, Тарасова гора, музей Тараса Шевченка – 

Коваленко В.М., Миколенко Л.В., Кардаш Ю.А., Філіпович Т.І.): 

ІІІ блок тематичного освітньо-музейного заходу у рамках проведення Дня 

знань: «Тарасова Гора – простір єднання» у рамках співпраці з Канівською 

санаторною школою Черкаської обласної ради): 

– Кінопростір: «Поезія Тараса Шевченка у мультиплікації» / мультфільм 

«Садок вишневий коло хати…»; розмальовка «Тарасова світлиця» (2 кл., 

Миколенко Л.В.); 

– Простір гостинності: «На гостину до Тарасової світлиці» (інтерактивна 

екскурсія) (3-А кл.,Авраменко В.П.); 

– Простір народних традицій: майстер-клас «Оберегова лялька-зернівка» (3-

Б кл., Ярмош Т.В.); 

– Простір кобзарської пісні: «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…» 

(урок-лекторій)(4-А кл., Дзима В.В.); 

– Простір природи Тарасової Гори: «Нехай сама природа буде 

пам’ятником…тому, хто будив великий народ до великого життя» 

(тематична екскурсія) (4-Б кл., Чорний М.Г.); 

– Простір Тарасового дитинства  (тематична екскурсія) (5-А кл., Філіпович Т.І.); 

– Простір Шевченкового «Заповіту»: «Заповіт» Тараса Шевченка мовами 

народів світу  (урок-лекторій) (5-Б кл., Мітіна Т.М.); 

– Арт-простір: «…Кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная 

країна…» (мистецькі виставки, пленер) (6-А, 6-Б кл., Чулкова Т.М., 

Шевченко О.М.); 

– «Шевченкіана у творчості Канівської літературної студії «Зорянка» (урок-

лекторій) (7-Б кл., Юрченко І.К.); 

– Інтерактивний простір: «Життя та творчість Тараса Шевченка» (квест-

екскурсія) (8-А кл., Ярмоленко Ю.Ю., Степанець А.О.); 

– Інтерактивний простір: «Історія Тарасової Гори» (квест-екскурсія) (8-Б кл., 

Ярмоленко Ю.Ю., Степанець А.О.); 

– Простір Свободи: «Борітеся – поборете!» (урок-лекторій) (9 кл., Сокур Л.А.); 

– Історичний простір: «…Тії слави козацької повік не забудем!..» (урок-

лекторій) (10-11 кл., Ісаєва О.М.); 

– Простір Шевченкового Слова: «І слово розумом святим  і оживи, і просвіти!» 

(«відкритий мікрофон») (Гранатирко Б.В.) 

58. Створення відеоролика «Леся Українка і Тарасова гора» / в рамках проведення 
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пізнавально-освітнього проекту «Творчість Лесі Українки і Канів» (08 березня,  

спільно з учнями 9 класу та вчителями Торшиною О.В., Холодовою Л.М. Канівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням іноземних мов; 

Брижицька С.А., Кардаш Ю.А.). 

59. Створення відеоролика «Автопортрети Тараса Шевченка» (07 липня, спільно з 

учнями 4-9 класів та вчителем Торшиною О.В. Канівської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням іноземних мов; Брижицька С.А., 

Кардаш Ю.А.). 

У т.ч. майстер-класи: 

60. Майстер-клас з живопису олійними фарбами «Подих часу» (худ. Віолета 

Монсевич, член Національної спілки художників України, викладач факультету 

образотворчого мистецтва Київської дитячої академії мистецтв (09 березня, 

виставковий зал №3 музею Тараса Шевченка, Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М.) 

61. Майстер-клас «Музика + кіно» за участі Сергія Леонтьєва - композитора, кандидата 

мистецтвознавства, лауреата премії імені Л. М. Ревуцького, члена Національної 

спілки композиторів України та Асоціації електроакустичної музики України та  

Івана Шохи – режисера, випускника Київського національного університету імені 

І.К. Карпенка-Карого за спеціальністю «Режисура кіномонтажу», магістра, автора 

короткометражного кіно «Шпілі-вілі» (13 травня, читальний зал бібліотечно-

інформаційного відділу –  Вакула І.Я., Леонтьєв С.А.). 

62. Майстер-клас «Український віночок» для учнів 10-х класів (19 травня, Канівська 

гімназія ім. Івана Франка, 1 год.  – Коханчук В.М., Ярмош Т.В.). 

63. Поетичний майстер-клас від членів Черкаського осередку Національної спілки 

письменників України К. Вербівської, Т. Чупак в рамках нагородження учасників 

літературно-мистецького конкурсу «Роду криниця віща» (19 травня, музей Тараса 

Шевченка, конференц-зал – Коваленко В.М.). 

64. Майстер-клас «Лялька-мотанка» для учнів 3-4-х класів (01 червня, КЗ «Канівська 

санаторна школа І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради», 3 год. – Коханчук В.М., 

Ярмош Т.В., Степанець А.О.). 

65. Майстер-клас гри на кобзі кобзаря із м. Переяслав-Хмельницький Михайла 

Полотая в рамках культурно-мистецького проекту до 30-річчя відтворення першого 

народного музею «Тарасової світлиці» (03 серпня, Тарасова гора, Коваленко В.М., 

Чорна Л.О., Філіпович Т.І.) 

66. Майстер-клас з виготовлення оберегової ляльки-зернівки / в рамках проведення 

Дня знань «30 років незалежності: «…В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» / за 

участі: КЗ «Канівська санаторна школа І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради, для 

учнів 3-Б класу (01 вересня, Тарасова гора,1 год., Ярмош Т.В.) 

67. Майстер-клас «Лялька-зернівка» для студентів-музеєзнавців Київ – Кейптаун 

(ПАР) (25 листопада, Музей народного декоративного мистецтва, Ярмош Т.В.) 

Дипломатичні заходи та зустрічі: 

1. Зустріч з головою Черкаської обласної державної адміністрації Олександром 

Скічком у рамках відзначення 160-тої річниці з дня смерті Т.Г. Шевченка 

(10 березня, Тарасова гора, музей Тараса Шевченка, Коваленко В.М., Сокур Л.А.) 

2. Зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні Етьєна де Понсена 

(06 червня, Тарасова гора, Леонтьєв С.А., Мітіна Т.М.). 

3. Зустріч з екс-міністрами культури і туризму Автономної республіки Аджарії 

(Грузія, Батумі) Важею Діасамадзе і Гією Абуладзе у рамках вивчення 

туристичного потенціалу Черкащини і створення концепції туристичного розвитку 

регіону (06 березня, Тарасова гора, Коваленко В.М.) 

4. Зустріч з представниками Посольства Республіки Казахстан в Україні (21-

23 вересня, Тарасова гора, Коваленко В.М., Чорна Л.О., Брижицька С.А.) 

5. Зустріч Надзвичайного і Повноважного посла Турецької Республіки в Україні 

Ягмура Ахмета Гюльдере (09 вересня, Тарасова гора, Коваленко В.М., Мітіна Т.М.) 

6. Зустріч Надзвичайного і Повноважного посла Ісламської Республіки Пакистан в 
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Україні д-ра Ноеля Ізраеля Хохара (09 вересня, Тарасова гора, Коваленко В.М., 

Близнюк О.А.) 

7. Зустріч Президента України в рамках робочої поїздки на Черкащину (20 жовтня, 

Тарасова гора, Коваленко В.М.) 

      Співробітники також взяли участь у таких заходах та подіях за межами Заповідника: 

1. Міжнародний дипломатично-науковий Zoom-марафон «Леся єднає світ!» 

(26 лютого, онлайн, Ліховий І.Д.) 

2. Загальноміський захід «Я маю те, що в серці не вмирає» з нагоди 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки (26 лютого, Міський Будинок культури, м. Канів, 

Брижицька С.А. (виступ перед громадою міста)). 

3. Засідання колегії ГО «Українське товариство охорони пам'яток історії та 

культури»(03 березня, м. Київ, Ліховий І.Д.) 

4. Зустріч з представниками Аджарії в рамках презентації проєкту «Туристичні 

магніти Черкащини» (22 квітня, м. Черкаси, Коваленко В.М.) 

5. Проект «Чорнобиль… Біль однієї з родин» (квітень-травень, Канівська 

спеціалізована школа №6 з поглибленим вивченням іноземних мов, керівник 

проекту Торшина О.В., заступник директора школи з НВР у початкових класах, за 

сприяння Мартинович В.В., директора школи; Ісаєва О.М.) 

6. Урочистий вечір в рамках відзначення 160-річчя з часу повернення Т. Шевченка в 

Україну (22 травня, Канівський міський будинок культури, Коваленко В.М., 

виступ) 

7. Прем’єра фільму «Прогулянка у порожнечі» (26 травня, м. Київ, Леонтьєв С.А., як 

композитор, автор саунд-треку). 

8. Фестиваль «День вуличної музики» (29 травня, куратор-виконавець 

Кардаш Ю.А.). 

9. Засідання колегії ГО «Українське товариство охорони пам'яток історії та культури» 

(03 червня, м. Київ, Ліховий І.Д.) 

10. Онлайн-захід «Виставкові проєкти і культурна дипломатія: виставка білоруських 

художників "Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив"» в рамках проєкту 

«Європейські цінності та культурна дипломатія: молодіжні зустрічі України» 

(03 червня, м. Київ, Медіацентр ДП «Генеральна дирекція з обслуговування 

іноземних представництв», Ліховий І.Д., модератор) 

11. Урочисте відкриття виставки народного художника України, заслуженого діяча 

мистецтв України Василя Семенюка "Мій Шевченко" (25 червня, НІЕЗ 

«Переяслав», м. Переяслав, Ліховий І.Д.) 

12. Книжковий арсенал (25 червня, м. Київ, Коваленко В.М.) 

13. Заходи з відзначення 85-річчя народного кобзаря Анатолія Лихошвая (29 червня, 

КЗ «Стрітівський педагогічний фаховий коледж кобзарського мистецтва» 

с. Стрітівка, Ліховий І.Д., Дзима В.В.) 

14. Культурно-мистецький виставковий проект «Духовна велич: меморії видатних 

українців. Наукова реставрація» до 30-річчя Незалежності України (17 серпня, 

м. Київ, Національний музей Тараса Шевченка, Брижицька С.А.). 

15. Сходження на гору Говерлу у складі делегації Канівської спілки учасників АТО 

«Нескорені» з нагоди 30-річчя Незалежності України та в пам’ять загиблих в зоні 

проведення АТО-ООС (24 серпня, Ісаєва О.М.) 

16. Засідання експертної ради з книговидавничої справи у прес-центрі Черкаської ОДА 

(12 вересня, м. Черкаси, Коваленко В.М.) 

17. Відкриття локації з метою вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка «Учітесь, читайте, і 

чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» (15 вересня, Черкаський державний 

технологічний університет, Гранатирко Б.В.) 

18. Черкаський книжковий форум (18 вересня, Коваленко В.М.) 

19. Сесія Канівської міської ради / виступ щодо створення комунального підприємства 

«Шевченківський культурний центр» (23 вересня, Коваленко В.М.) 

20. Концерт «Фантазійна поема» Національного ансамблю «Київські солісти» (дир. 

http://kobzar.ucoz.ua/
http://kobzar.ucoz.ua/
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І. Пучков) у рамках міжнародного фестивалю «Kyiv Music Fest» (01 жовтня, 

Будинок звукозапису Українського радіо / композитор Леонтьєв С.А). 

21. Онлайн-нарада за сприяння Українського державного інституту культурної 

спадщини (УДІКС) щодо розробки науково-проектної документації «План 

організації Шевченківського національного заповідника» (21 жовтня, 

Брижицька С.А.); 

22. Презентація тізеру повнометражного ігрового фільму «Смачного» (реж. І. Шоха, 

Sky Dive Films) (13 листопада 2021, кінотеатр Ліра, м. Київ / композитор та 

автор саундтреку Леонтьєв С.А) 

23. Запис диску дуету RDduo (18 листопада, м. Вроцлав /композитор Леонтьєв С.А) 

24. Засідання колегії Управління культури Черкаської ОДА (12 грудня, м. Черкаси, 

Коваленко В.М.) 

25. Урочистий дипломатичний прийом, присвячений 30-річчю з часу проголошення 

незалежності Казахстану (16 грудня, м. Київ, Коваленко В.М.) 

26. Відеоконференція з експертами акредитаційної комісії в рамках акредитації ОНП 

«Політична філософія» Черкаського державного технологічного університету 

(20 грудня, Коваленко В.М., як представниця академічної спільноти (стейкхолдер)) 

27. Прем’єрний показ короткометражного ігрового фільму «Сіорі» 

(реж. К. Жаровський, Outof Context Films) (24 грудня, кінотеатр Жовтень, м. Київ / 

композитор та автор саундтреку Леонтьєв С.А). 

28. VІ звітно-виборна конференція Черкаської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України (22 грудня, Ісаєва О.М.) 

29. Урочисті заходи з нагоди відкритті меморіальної дошки, присвяченої Тарасу 

Шевченку у с. Березняки, Черкаського р-ну. (25 вересня, Сіленко Л.Г.) 

 

 
4.3. ЛЕКЦІЙНА РОБОТА 

З метою популяризації постаті Т.Г. Шевченка, об’єктів культурної спадщини, 

пов’язаних з його ім’ям науковцями Заповідника активно проводилась культурно-освітня 

робота у навчальних та позашкільних закладах міста та області, тривала тісна співпраця з 

відділом культури Канівської міської ради та управлінням культури та охорони культурної 

спадщини Черкаської облдержадміністрації. У рамках співпраці за участі співробітників 

Заповідника протягом 2021 року було прочитано 136 тематичних лекцій з 

шевченкознавства, українознавства, мистецтвознавства, культурології, історії 

національного відродження України тощо. Звітні показники цього сегменту культурно-

освітньої роботи представлені у таблиці: 

№ 

п/п 

Виконано 

/ на 1 ос. 

ПІБ співробітників 

1. 5 15 осіб: Авраменко В.П.. Басиста Н.М., Батеровська І.М., 

Гусейнова Ю.В., Дзима В.В., Ісаєва О.М., Кардаш Ю.А., 

Коханчук В.М., Леонтьєв С.А., Мітіна Т.М., Яхімович А.В., 

Миколенко Л.В., Осипенко Т.В., Чорний М.Г., Шокун В.В. 

2. 6 2 особи: Сокур Л.А., Паламарчук І.Я. 

3. 7 2 особи: Гранатирко Б.В., Юрченко І.К. 

4. 8 1 особа: Чулкова Т.М. 

5. 10 1 особа: Філіпович Т.І. 

6. 17 1 особа: Ярмош Т.В. 

Всього прочитано 136 лекцій (22 співробітниками Заповідника) 

У звітному періоді частину лекцій було прочитано у Zoom-форматі під час 

дистанційного навчання школярів.   

Співробітниками науково-дослідного відділу історико-краєзнавчих досліджень 

Коханчуком В.М., Басистою Н.М., Ярмош Т.В. та завідувачем сектору інформаційно-

екскурсійної роботи Кардашем Ю.А. підготовлено й оприлюднено відеопрезентації до 

тематичних лекцій, з якими можна ознайомитись на офіційному YouTube-каналі 
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Заповідника «Tarasova Gora» за посиланнями: Київські майстри художнього скла – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v= BXczK2Kugh8 (вик. Басиста Н.М., Ярмош Т.В., 

Кардаш Ю.А.), Народна кераміка Середнього Подніпров’я – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=9DzPIgYmD9U (вик. Коханчук В.М., Кардаш Ю.А.). 

 

4.4. РОБОТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ  

Діяльність Заповідника за різними напрямами роботи протягом року постійно 

висвітлювалася через засоби масової інформації – телебачення, часописи, Інтернет-

ресурси: офіційний веб-сайт Заповідника, офіційні сторінки в мережі Facebook, Instagram, 

на каналі YouTube «Tarasova Gora», на сайтах Музейного простору, Черкаської ОДА, 

Канівської міської ради, музеїв України, у місцевих періодичних виданнях тощо 

(Кардаш Ю.А., Костенко Н.І., наукові співробітники). 

Протягом 2021 року підтримувались зв’язки з провідними центрами 

шевченкознавства: Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка, 

Національним музеєм Тараса Шевченка, музеєм «Кобзаря» Т.Г. Шевченка, Національним 

заповідником «Батьківщина Тараса Шевченка», Інститутом літератури імені Тараса 

Шевченка НАН України, Фондом Тараса Шевченка; провідними науково-бібліотечними та 

навчальними закладами України: Національною бібліотекою імені В.І. Вернадського, 

Національною академією образотворчого мистецтва та архітектури, Національною 

академією керівних кадрів культури і мистецтв; Київським національним університетом 

імені Тараса Шевченка, Черкаським національним університетом імені Богдана 

Хмельницького, Черкаським державним технологічним університетом; спілками, фондами 

та громадськими об’єднаннями: ГО «Українське товариство охорони пам’яток історії та 

культури», творчими спілками України, митцями, колекціонерами, громадськими діячами, 

заповідниками і музейними установами України та зарубіжжя. 

Співробітниками Заповідника підтримувались творчі та наукові зв’язки з 

професором Григорієм Грабовичем (Гарвардський університет, США) (Ліховий І.Д.), 

професором Аланом Флауерсом (Лондонський університет, Великобританія) (Ліховий І.Д., 

Дзима В.В., Мітіна Т.М.), громадською діячкою та бібліотекаркою Надією Холявко 

(Мюнхен, ФРН) – з питань передачі до бібліотеки Заповідника її книгозбірні з 

українознавства (Ліховий І.Д.); кандидатом філософських наук, професором, членом 

Національної спілки письменників України Тетяною Лебединською (Санкт-Петербург, РФ 

- Київ, Україна) – на предмет передачі до фондів Заповідника особистого архіву 

Лебединської Т. М. з матеріалами на шевченківську тематику (Брижицька С. А.). 

З метою розширення Шевченківського маршруту та включення до його структури 

«Стоянку мисливців на мамонтів» – пам’ятку археології національного значення 

(с. Межиріч Канівська ТГ) продовжено роботу з представниками Київського національного 

університету імені Т. Шевченка та Канівської міської ради (Коваленко В.М., Дзима В.В., 

Ткач В.О., Чорний М.Г.). Тривало ділове співробітництво представників апарату управління 

та науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури і природи Заповідника з 

громадами Канівської, Ліплявської, Бобрицької ТГ щодо збереження об’єктів історико-

культурної спадщини Канівщини, запобігання погіршення екологічної ситуації регіону 

(зсуви ґрунту, руйнування берегів Канівського водосховища; підтоплення територій, 

зараження питної води для населення Канева, Черкас та міст вниз за течією Дніпра, 

розмивання Зміїних островів, які є частиною Канівського природного заповідника) 

(Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Дзима В.В., Костенко Н.І., Ткач В.О.). 

Проводилась робота з налагодження тісної співпраці із культурно-освітніми 

закладами міста та області по їх залученню до спільних проектів, заходів, громадських 

акцій тощо (Миколенко Л.В., Чулкова Т.М., Вакула І.Я., Сокур Л.А., Ярмош Т.В.). 

В рамках виконання науково-дослідної роботи «Мистецькі рефлексії відвідувачів 

Тарасової гори» велося листування з працівниками Львівського художньо-меморіального 

музею Івана Труша, Черкаського обласного художнього музею щодо наявності у фондовій 

колекції робіт із зображенням Тарасової Гори та її околиць (Чулкова Т.М.) 

Як і в попередні роки підтримувались тісні зв’язки з нащадками Тараса Шевченка 

(Яхімович А.В., Всеукраїнським культурно-науковим фондом Тараса Шевченка, у рамках 

https://www.youtube.com/watch?v=%20BXczK2Kugh8
https://www.youtube.com/watch?v=9DzPIgYmD9U
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співпраці з яким було проведено Всеукраїнський квест-марафон «Чи знаємо ми Тараса 

Шевченка?» (Яхімович А.В.). Тривала співпраця з Львівським осередком Національної 

спілки художників України, в особі голови спілки Ігоря Гавришкевича (Ліховий І.Д., 

Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А.). Налагоджено контакти та запропоновано співпрацю з 

художниками: Віталієм Струтинським (щодо організації виставки Олександра 

Міловзорова (м. Київ)), Віктором Ковтуном (м. Харків), Віктором Стогнутом (м. Львів), 

Ольгою Сокуренко (м. Черкаси) (Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А.). 

Здійснювалось листування з органами місцевого самоврядування Івано-

Франківщини з метою вирішення проблем функціонування музею Василя Пилипюка 

(Ліховий І.Д.). Велася творча співпраця з кінорежисером Михайлом Іллєнком (консультації 

щодо перекладів поезії Шевченка російською мовою), авторами кінофільму про Івана 

Марчука на тему «Іван Марчук і Канів» (Ліховий І.Д.). 

Підтримувались творчі контакти із колекціонером Георгієм Георгіадісом (Лімасол, 

Кіпр); художниками Юрієм Кафарським (Могилів-Подільський), Миколою Сенютою 

(Черкаси), Анатолієм Буртовим (Київ) (Долгіч Н.В.). Встановлено контакт із доктором 

біологічних наук, автором книги «Рослини у мистецькій творчості Тараса Шевченка» 

Йосипом Миколайовичем Берком – учасником поїздки молодих львів’ян до могили Тараса 

Шевченка у 1961 та 1964 роках, отримано спогади та фотографії про подорож 1961 р. 

(Чорна Л.О.). 

З метою підготовки до видання каталогу: «Пам’ятники Шевченку в Україні» 

проводилася звірка даних по населених пунктах України. Здійснювалися запити до 

обласних відділів культури та окремих громад України стосовно наявності та стану 

пам’ятників Тарасу Шевченку (Паламарчук І.Я.). 

Велася робота по збору фотоматеріалу, інформації щодо творчої діяльності в 

учасників тріо бандуристок «Червона калина» (Львів), Міжнародного мотофестивалю 

«Тарасова гора», народного хору із с. Мошни, Черкаської обл., громадської мандрівки, 

присвяченої 160-річчю повернення Тараса Шевченка в Україні під керівництвом З. Ружин 

(Манжара Г.І.). 

Організовано і здійснено експедицію в с. Курилівку Бобрицької ТГ Черкаської 

області, де було зібрано (26) предметів побуту, етнографії: вишивка, ткацтво, гончарство, 

лозоплетіння та ін. (18 жовтня, Манжара Г.І., Дзима В.В.). 

Працівниками науково-дослідного відділу історико-краєзнавчих досліджень 

підтримувались зв’язки та велася співпраця з учасниками АТО / ООС та волонтерами з 

метою поповнення фондів (Ісаєва О.М., Осипенко Т.В., Шокун В.В.). 

Протягом 2021 організовано співпрацю з видавцями:  

- Кугном І.І. «Панмедія» (м. Київ) (Чорна Л.О.); 

- Переваловою Н.М. «Родень» (м. Канів) (Сокур Л.А.);  

- Ольгою Обдимко (м. Дніпро) (Яхімович А.В., Ярмош Т.В.); 

- Юрієм Шабалою (м. Тернопіль) (Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А.). 

Організовано активну співпрацю з педагогами міста щодо спільних культурно-

освітніх та виховних заходів. Складено список лекцій і тематичних екскурсій, ознайомлено 

з ними вчителів Канівщини (Філіпович Т.І.). 

Проведено робочу зустріч з канівським міським головою І. О. Ренькасом з питань 

прискорення передачі та баланс Заповідника будівлі і території насосної станції по 

вул. Монастирок та історичної будівлі для розміщення Історико-краєзнавчого музею 

(22 травня, Ліховий І.Д.). 

Підготовлено подання до Комітету з Національних премій України імені Тараса 

Шевченка щодо підтримки книги Ніни Саєнко. Пам’ять роду. Епістолярії родини Саєнків. 

1886-2020. - Харків: Вид-во «Контраст», 2021. - 648 с. : 268 іл.  в номінації «Публіцистика, 

Журналістика» (Ліховий І.Д., Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Ткач В.О.); рекомендаційні 

листи до Хмедьницької ОДА на підтримку літературознавця Степана Захаркіна на виборах 

керівника Хмельницького обласного краєзнавчого центру та до Київського міського голови 

на підтримку кандидатури Петра Гончара на виборах керівника Національного культурного 

центру «Музей Івана Гончара» (Ліховий І.Д.). 
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Протягом року на художньому бланку Заповідника готувалися Подяки меценатам, 

дарувальникам до фондової колекції, учасникам мистецьких виставок, імпрез, вітання з 

ювілеями друзів Заповідника, установ, організацій тощо, зокрема, подяка заслуженій 

артистці України Марії Сороці, викладачці школи мистецтв № 5 м. Львова з нагоди 40-

річчя творчої діяльності та 35-річної співпраці з Національною Святинею України – 

Тарасовою Горою (травень, Дзима В.В.), грамоти учасникам літературно-мистецького 

конкурсу «Роду криниця віща» та їх наставникам у кількості 55 одиниць (травень, 

Сокур Л.А., Коваленко В.М.), подяку Посольству Республіки Казахстан в Україні (грудень, 

Дзима В.В.). Підготовлено вітання з 90-літнім ювілеєм Кононенка П.П., ученого-

українознавця і громадського діяча, доктора філологічних наук, професора, директора 

Національного науково-дослідного інституту Українознавства Міністерства освіти і науки 

України (1993-2013) (Брижицька С.А.). 

У 2021 р. було підписано ряд договорів та меморандумів про співпрацю з 

наступними навчальними та музейними закладами, організаціями та об’єднаннями: 

- Науково-навчальний інститут «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (Договір №049-12-619(Д) від 15 07.2021) 

(Коваленко В.М., Ткач В.О., Дзима В.В.); 

- Агенція розвитку Канівської громади (Договір №25 від 27.04.2021) 

(Коваленко В.М., Ткач В.О., Сокур Л.А.); 

- Всеукраїнське молодіжне об’єднання підтримки вітчизняного виробника 

«Альтернатива» (Меморандум від 08.04.2021) (Коваленко В.М., Ткач В.О., Сокур Л.А.); 
- Мангистауський обласний історико-краєзнавчий музей (Меморандум про співпрацю 

від 08.04.2021) (Коваленко В. М., Ткач В. О.); 
 - Інститут літератури та мистецтва ім. М. О. Ауезова Комітету науки Міністерства 

освіти і науки Республіки Казахстан (м. Алмати) (Угода про співпрацю від 10.12.2021) 

(Коваленко В. М., Брижицька С. А., Ткач В. О.); 
 - Українське етнокультурне об’єднання імені Т.Г. Шевченка Мангистауської області 

Республіки Казахстан (м. Актау, Мангистауська обл.) (Угода про співпрацю від 14.12.2021) 

(Коваленко В. М., Брижицька С. А.). 
 

Також протягом звітного періоду велася активна робота з громадськістю як через 

традиційні друковані ЗМІ, так і сучасні комунікаційні канали, зокрема, через офіційні 

сторінки у мережі Facеbook, на YouTube-каналі та офіційному веб-сайті Заповідника: 

Публікації в друкованих та електронних ЗМІ (інформаційного, просвітницького та 

промоційного спрямування) - 37: 

друковані: 

Сліпченко Л. З любов`ю про дітей. Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета 

м. Канева та району. 2021. 6 січня. № 1. С. 8 

Басиста Н. Дотик. Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева та району. 2021. 

13 січня. №2 (373). С. 6. 

Басиста Н. Неперевершений майстер гутного скла. Канівчанка: Інформаційно-рекламна 

газета м. Канева та району. 2021. 20 січня. № 3 (374). С. 6. 

Брижицька  С. Тарас Шевченко: «Де єсть добрі люди, там і правда буде». До 160 річчя 

виходу у світ «Букваря южнорусского». Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета 

м. Канева та району. 2021.  20 січня.  №3 (374).  С. 6. 

Басиста Н. Подвижник Іван Гончар. Дніпрова зірка. 2021. 28 січня. №4. С 6 

Брижицька  С. Пісня ниток на полотні. До 150-річчя від дня народження Лесі Українки. 

Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева та району.  2021. 17 лютого. № 7 

(378).  С. 6. 

Басиста Н. Наш рідний край. Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева та 

району. 2021. 3 березня. № 9 (380). С. 6. 

Бойко С. Я в серці маю те, що не вмирає!. Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета 

м. Канева та району. 2021. 3 березня. № 9. С. 6 

Басиста Н.М. Образ і слово Кобзаря у вишивці. Канівчанка: Інформаційно-рекламна 



68 

 

газета м. Канева та району. 2021. 3 березня. №9 (380). С. 6. 

Дзима В. В., Миколенко Л. В., Чорний М. Г. Проблеми збереження Тарасового обрію 

або… «І знову лівий берег!». Слово Просвіти: Всеукраїнський культурологічний 

тижневик.2021. 25 березня – 07 квітня (№12-13). С. 1, 6 

Дзима В. В., Чорний М. Г., Миколенко Л. В. Тарасовий обрій: навпроти Чернечої гори 

хочуть відкрити піщаний кар’єр. Дзвін: Медіагрупа «Нова молодь Черкащини». 2021. 

25 березня. URL:https://dzvin.media/news/tarasovyj-obrij-navproty-chernechoyi-gory-hochut-

vidkryty-pishhanyj-karyer/(дата звернення: 25.03.2021). 

Дзима В., Миколенко Л., Чорний М. Навпроти Тарасової Гори хочуть знищити 

унікальну екосистему та легендарний ландшафт. Черкащина, 2021, квітень. С. 2 

Басиста Н. Ліки від самотності. Дніпрова зірка. 2021. 1 квітня. №13. С. 2 

Брижицька С. Космонавти на Тарасовій горі (до 60-річчя польоту Юрія Гагаріна). 

Житомирщина. 2021. 13 квітня. №23 (21041). С. 9. 

Сліпченко Л. Слухайте мову матері-землі. До 115-річчя з дня народження Оксани 

Іваненко (1906-1997). Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева та району. 

2021. 21 квітня. № 16. С. 6 

- Ліховий І.Д. Володимиру Горбатюку – 70. Рівне вечірнє. 2021. 22 квітня. №16 (2538). 

С. 19 

Слива В. Майстер українського кіно (до 85-річчя від дня народження українського 

кінорежисера Юрія Іллєнка.). Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева та 

району. 2021. 05 травня. № 18. С. 6   

Ліховий І.Д. Не у минуле, а в майбутнє до тебе я, Тарасе, йду. Голос України: газета 

Верховної Ради України. 2021. 22 травня. С. 1 

Басиста Н. З мистецтвом в серці». Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева 

та району. 2021. 26 травня. №21(392). С. 6. 

Басиста Н. Кришталева казка. Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева та 

району. 2021. 30 червня. № 26(397). С. 6. 

Манжара Г. Тут витає дух Шевченка. В музеї «Заповіту» відкрилася виставка Василя 

Семенюка «Мій Шевченко». Вісник Переяславщини. 2021, 2 липня. №26. С. 2 

Басиста Н. Етномотиви у творчості майстрів Черкащини Канівчанка: Інформаційно-

рекламна газета м. Канева та району. 2021.14 липня. № 28(399). С. 6. 

Сліпченко Л. Добра рука друга. Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева 

та району.2021. 28 липня. № 30(401). С. 6. 

Басиста Н. Миколаївський розпис-перлина Присамар'я. Канівчанка: Інформаційно-

рекламна газета м. Канева та району. 2021. 28 липня. № 30(401). С. 6. 

Басиста Н. Дарунок музею. Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева та 

району. 2021. 11 серпня. № 32(403). С. 6. 

Ярмош Т. Карпатські мотиви на Канівщині. Віка: Канівський щотижневик. Серпень. 

2021. № 31(1421). С. 1. 

Басиста Н. Джерело. Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева та району. 

2021. 8 вересня. № 36(407). С. 6. 

Гусейнова Ю. Квітковий світ Софії Гоменюк. Канівчанка: Інформаційно-рекламна 

газета м. Канева та району. 2021. № 37 (408). С. 6. 

Дяченко Л. Державний діяч, науковець, історик, громадянин / до 100-річчя з часу смерті 

Петра Тимофійовича Тронька. Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева та 

району. 2021. 22 вересня. № 38. С. 6. 

Шокун В. Семен Дмитрович Скляренко – прозаїк, перекладач, уродженець Канівщини» 

до 120-річчя від дня народження письменника. Канівчанка: Інформаційно-рекламна 

газета м. Канева та району. №39(410) 29 вересня 2021 р. С.6  

Вакула І. У Каневі презентували книгу віршів київського поета Анатолія Горового. 

Дніпрова зірка. 2021. 30 вересня. №38. С. 3. 

Бойко С. Літописець української історії (до 155-річчя від дня народження Михайла 

Грушевського). Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева та району. 2021. 

13 жовтня. №41. С. 6. 

https://dzvin.media/news/tarasovyj-obrij-navproty-chernechoyi-gory-hochut-vidkryty-pishhanyj-karyer/
https://dzvin.media/news/tarasovyj-obrij-navproty-chernechoyi-gory-hochut-vidkryty-pishhanyj-karyer/
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Дяченко Л. Совість української нації / (до 145-річчя від дня народження Сергія 

Єфремова). Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева та району. 2021. 

27 жовтня. №43. С.6 

Бойко С. Дмитро Красицький – письменник та шевченкознавець (до 120-ї річниці від 

дня народження). Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета м. Канева та району. 2021. 

10 листопада. № 45. С. 6. 

Коханчук В. Керамічний світ Ганни Шарай. Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета 

м. Канева та району. 2021. 10 листопада. № 45. С. 6 

Сліпченко Л. Талант Миколи Шамрая. Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета 

м. Канева та району. 2021. 08 грудня. №49. С.6.  

Басиста Н. Квіти як дарунок життя. Канівчанка: Інформаційно-рекламна газета 

м. Канева та району.. 2021. 08 грудня. № 49. С. 6. 

Дописи на офіційній сторінці Заповідника у мережі Facеbook «Тарасова Гора» – 412: 

02 січня: ліричний допис (Костенко Н.І.). Шевченкіана Василя Касіяна (Костенко Н.І.) 

04 січня: Пам’яті Михайла Єфремовича Іщенка (Чулкова Т.М.). Всесвітній день азбуки 

Брайля (Кардаш Ю.А.). За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(Кардаш Ю.А.). Шрифт Брайля: це унікальна азбука (Костенко Н.І.). Для мільйонів 

незрячих людей шрифт Брайля (Костенко Н.І.). Сьогодні, 4 січня, у світі відзначають 

Всесвітній день азбуки Брайля (Кардаш Ю.А.) 

05 січня: З історії одного експоната… До 175-річчя заснування Кирило-Мефодіївського 

товариства (Чорна Л.О., Костенко Н.І.). Екскурсія історичним музеєм…(Костенко Н.І.). 

Сьогодні, 5 січня, у бібліотеці Шевченківського національного заповідника… 

(Костенко Н.І., Сокур Л.А.) 

06 січня: 5 січня 2021 року працівники Шевченківського національного заповідника на 

чолі з в.о. генерального директора… (Костенко Н.І., Сокур Л.А.). Екскурсія історичним 

музеєм… (Костенко Н.І.). 425 років з дня народження Богдана Хмельницького 

(Костенко Н.І.) 

07 січня: Різдвяне коло незабутніх: вони творили духовну історію Черкащини і України 

(Коваленко В.М.) 

08 січня: Народ мій є! Народ мій завжди буде! (Костенко Н.І.). Всі на кутку кажуть, що з 

вашого Тараса, мабуть, щось добряче вийде… (Костенко Н.І.) 

12 січня: Хроніка шевченкового життя (за О. Кониським) (Костенко Н.І.). Пам’яті Марії 

Примаченко (Костенко Н.І.) 

13 січня: 149 річниця з дня народження Василя Кричевського (Дзима В.В., 

Миколенко Л.В.) 

14 січня: 14 січня 1855 року народився Опанас Сластіон (Костенко Н.І.) 

15 січня: З історії «Вікіпедії» (Костенко Н.І.). Чи знали ви, що…(Костенко Н.І.). 

Шановні друзі Тарасової гори! (Костенко Н.І.) 

17 січня: Світ із Шевченкової хати-колиски (Коваленко В.М.) 

19 січня: Вітаємо зі святом! (Костенко Н.І.). 20 січня – День музейного селфі  

(Костенко Н.І.). Зі святом Водохреща  (Кардаш Ю.А.) 

20 січня:  Участь у благодійній акції (Костенко Н.І.) 

21 січня:  Пам'яті Олекси Гірника (Костенко Н.І.). Виставка пам'яті Олекси Гірника 

(Костенко Н.І.). Сила єдності (Вакула І.Я.). Ріка себе рятує берегами, а для народу – 

пам'ять оберіг (Вакула І.Я., Костенко Н.І.). Протест проти російської окупації на Україні!  

(Костенко Н.І.). Вітаємо!  (Костенко Н.І.) 

22 січня: Будьмо вільні! Будьмо соборні! Будьмо сильні! (Коваленко В.М.). З історії Дня 

Соборності (Костенко Н.І.). До 102 річниці проголошення Акту злуки (Костенко Н.І.) 

23 січня: Пам'яті Данила Нарбута (Костенко Н.І., Ярмош Т.В.). Анонс онлайн-виставки 

«Уквітчана» – світлин з репліками вінків періоду ХІХ-ХХ ст. Анни Криворотової та 

Катерини Друзь (м. Черкаси) (Костенко Н.І., Ярмош Т.В.).  Джо Байдон у Верховній Раді 

цитує Шевченка (Кардаш Ю.А.). Немає слів, щоб висловити свій смуток… 
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(Чулкова Т.М.) 

26 січня: Поповнення фондової колекції заповідника (Костенко Н.І.). 160 років «Букварю 

южнорусскому» (Костенко Н.І.) 

27 січня: Річниця повного видання «Кобзаря» (Костенко Н.І.). Зима чарує холодом 

хурделець (Костенко Н.І.) 

28 січня: Поповнення фондової колекції (Чорна Л.О., Костенко Н.І.). Пам’ятай героїв 

Крут (Сліпченко Л.Г.) 

29 січня: Поповнення фондової колекції (Костенко Н.І., Батеровська І.М.) 

30 січня: Зимові пейзажі (Батеровська І.М.). 77 річниці визволення Канева 

присвячується… Тарасова гора в 1941-1944 роках (Костенко Н.І.). Війна – це вже 

трагедія (Вакула І.Я.). Бібліотека Шевченківського національного заповідника 

…(Вакула І.Я.). 77 річниці визволення Канева присвячується… Тарасова гора в 1941-

1944 роках.  Хранителі Святині у роки війни (Костенко  Н.І.) 

31 січня: 77 річниці визволення Канева присвячується… Тарасова гора в 1941-1944 

роках.  Спогади свідка (Костенко  Н.І.). 77 річниці визволення Канева присвячується… 

Тарасова гора в 1941-1944 роках. Концтабір у музеї поета (Костенко Н.І.). 77 річниці 

визволення Канева присвячується… Тарасова гора в 1941-1944 роках. Визволення 

(Костенко Н.І.) 

1 лютого: Вечірня магія Тарасової світлиці (Коваленко В.М.) 

2 лютого: Поповнення фондової колекції (Костенко Н.І., Батеровська І.М.). 209 років з 

дня народження Євгена Гребінки (Костенко Н.І.). Пам'яті Олександра Захаренка 

(Сліпченко Л.). Зима стоїть, скляна і перкалева… (Костенко Н.І.) 

3 лютого: 165 років «Художнику» Тараса Шевченка (Костенко Н.І.). Національний 

природний парк «Середньодніпровський». Мрія чи реальність (Костенко Н.І.) 

5 лютого: Пам'ятник Тарасу Шевченку у Флоренції (Костенко Н.І.). Почав мене з 

цілунку. Від небес… (Костенко Н.І.) 

8 лютого: Виставка Галини Морозової «Освячена, свята та вічна» (Костенко Н.І.). 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тарасова гора: люди і події» 

(Кардаш Ю.А.). Дев'яті міжнародні Шевченківські читання (Кардаш Ю.А.) 

9 лютого: 195 років з дня народження Костянтина Трутовського (Костенко Н.І.) 

10 лютого: Василь Семенюк – кандидат на високе звання шевченківського лауреата  

(Костенко Н.І.). Тарас Шевченко. Сучасна біографія  (Костенко Н.І.) 

11 лютого: До 165 річниці  «Художника» Тараса Шевченка (Костенко Н.І.). Увага! 

Обласний літературно-мистецький конкурс «Роду криниця віща» (Коваленко В.М.). І я 

сьогодні, у день дарування книг, поповнила бібліотеку Шевченківського національного 

заповідника…. (Коваленко В.М.) 

14 лютого: з 2012 року 14 лютого – Міжнародний день дарування книг. (Коваленко В.М., 

Вакула І.Я.) 

15 лютого: Шевченківський національний заповідник у м. Канів Тарасова Гора 

(Коваленко В.М., Вакула І.Я.). Біла-біла Чернеча гора (Коваленко В.М.). Гарна «стріча» у 

день Стрітення (Коваленко В.М.) 

16 лютого: 208 років від дня народження Семена Гулака-Артемовського (Костенко Н.І.) 

17 лютого: 150-річниці від дня народження Лесі Українки присвячується… 

(Костенко Н.І.) 

18 лютого: Дискусія щодо сучасної біографії Тараса Шевченка набирає обертів! 

(Костенко Н.І.). 150-річниці від дня народження Лесі Українки присвячується… 

(Костенко Н.І.). 150-річниці від дня народження Лесі Українки присвячується… Леся 

Українка - казкарка (Костенко Н.І.). Образотворча Шевченкіана (Костенко Н.І.). 

Щиросердно вітаємо Сергія Гринця з 10-літтям на посаді  (Костенко Н.І.) 

20 лютого: «Земля заплакала… І небо заридало… А сотня відлітала в небеса» 

(Костенко Н.І.). Нещодавно вийшла друком книга «Варвара Рєпніна. Листи. публікації. 

спогади» (Костенко Н.І.). Нашу душу гріє мова – українська барвінкова (Костенко Н.І.) 
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23 лютого: «Навчальна екскурсія у музеї» (Костенко Н.І.) 

24 лютого: 150-ій річниці від дня народження Лесі Українки 

присвячується...(Костенко Н.І.). У бібліотечно-інформаційному відділі Шевченківського 

національного заповідника (Костенко Н.І.).Анонс. Виставка картин Віолети Монсевич 

(Костенко Н.І.). 150-ій річниці від дня народження Лесі Українки присвячується... 

(Костенко Н.І.) 

25 лютого: «150-ій річниці від дня народження Лесі Українки присвячується...» 

(Костенко Н.І.). Леся Українка народилася 25 лютого. Напровесні(Костенко Н.І.). 150-ій 

річниці від дня народження Лесі Українки присвячується... Лесині рушники 

(Костенко Н.І.). Перший вірш написала у першому класі… (Коваленко В.М.) 

26 лютого: «Річниця народження Василя Лазаревського» (Костенко Н.І.) 

3 березня: «Встала весна, чорну землю Сонну розбудила…(Т. Шевченко „Гайдамаки“) 

(Костенко Н.І.). «Сьогодні всесвітній день письменника»  (Костенко Н.І.). «Сьогодні, 3 

березня, відбулася здача контрольного тексту екскурсії по обʾєктах Тарасової гори 

завідувачем сектору інформаційно-екскурсійної роботи Шевченківського національного 

заповідника Юрієм Кардашем» (Костенко Н.І.) 

4 березня: «Стартував Шевченківський челендж» (Костенко Н.І). 207-й річниці з дня 

народження та 160-й річниці від дня смерті Тараса Шевченка присвячується… 

(Кардаш Ю.А.) 

5 березня: «Вчора, 4 березня, відбулася здача контрольного тексту екскурсії» 

(Костенко Н.І.). Анонс. Виставка картин Віолети Монсевич (Костенко Н.І.) 

6 березня: «На підступах до шевченківських березин» (Коваленко В.М.). Анонс. Виставка 

картин Василя Семенюка (Костенко Н.І.). Прес-анонс заходів (Костенко Н.І., Сокур 

Л.А.) 

7 березня: «Два екс-міністри культури і туризму Автономної республіки Аджарії» 

(Коваленко В.М.). «З нагоди 207-ї річниці від дня народження великого українського 

поета»  (Вакула І.Я.) 

8 березня: «Розповідь про Лесю Українку, Канів, Тарасову гору та подарунок» 

(Кардаш Ю.А., Брижицька С.А.) 

9 березня: «Сьогодні 207 річниця від дня народження Тараса Шевченка, українського 

поета, художника, мислителя» (Костенко Н.І.). Вітання з Днем народження 

(Костенко Н.І.). Відкриття виставки «Краса природня» (Костенко Н.І.). Шевченківські 

березини: на Чернечій людно... (Коваленко В.М.) 

10 березня: «У контексті шевченківських березин» (Костенко Н.І.). «Майстер-клас 

Віолети Монсевич» (Кардаш Ю.А.). «160-річниця з  дня смерті Тараса Шевченка» 

(Костенко Н.І.). «Шевченківський національний заповідник запрошує долучитися до 

онлайн-лекцій за участі науковців Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка» (Кардаш Ю.А.). «На прикорні Чернечої гори…» (Коваленко В.М.) 

11 березня:  «Оксана Забужко: «...А потім, уже після Майдану…» (Коваленко В.М.).  «Дві 

короткі, але цікаві онлайн-лекції…» (Коваленко В.М.). «Шевченкіана Василя Семенюка. 

Відкриття виставки «Мій Шевченко» (Костенко Н.І.). «Панахида на могилі Тараса 

Шевченка 10 березня 2021 року» (Кардаш Ю.А.). «Шевченківські онлайн-читання на 

Тарасовій горі в Каневі» (Коваленко В.М.) 

12 березня: «Шевченківський календарик» від Людмили Красицької: цікаво і 

пізнавально.…» (Коваленко В.М.). «Шевченківський календарик» від Людмили 

Красицької: цікаво і пізнавально.…» (Коваленко В.М.). «Відкритий мікрофон» (Костенко 

Н.І.). «Відкриття виставки Василя Семенюка» (Кардаш Ю.А.) 

13 березня: «Антиімперський Тарас Шевченко…» (Коваленко В.М.). «У містику, у 

надздібності Шевченка…» (Коваленко В.М.) 

14 березня: «Думи мої»  Уривок. Тарас Шевченко. (Коваленко В.М.) 

16 березня: Вітаємо!  (Костенко Н.І.). Поповнення колекції  (Костенко Н.І.) 

17 березня: Сьогодні 130 років від дня народження Матвія Манізера (Костенко Н.І.) 
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19 березня: Мистецький арсенал започаткував серію зустрічей серед музейних 

працівників (Костенко Н.І.). Щирі вітання (Костенко Н.І.). Участь у ток-шоу 

(Костенко Н.І.) 

22 березня: Квест-екскурсії у Заповіднику (Костенко Н.І.) 

23 березня: SOS – нова загроза (Костенко Н.І., Чорний М.Г.). Пам’яті Тараса Денисенка 

(Костенко Н.І.). Чарівний світ дитинства (Костенко Н.І.) 

24 березня: Поповнення фондової колекції заповідника (Костенко Н.І., Чулкова Т.М.) 

25 березня: Настав час великого вибору…(Коваленко В.М.). Тарасовий обрій: навпроти 

Чернечої гори  хочуть відкрити піщаний кар'єр (Коваленко В.М.) 

26 березня: 112 річниця з дня смерті Миколи Аркаса (Костенко Н.І.) 

29 березня: Річниця народження Кирила Розумовського (Костенко Н.І.) 

31 березня: 49 років з дня смерті Івана Огієнка (Костенко Н.І.) 

01 квітня: «Чуден Днепр при тихой погоде…» Микола Гоголь (Костенко Н.І.). 212 років 

з дня народження Миколи Гоголя  (Костенко Н.І.). Нас підтримує «Літературна газета» і 

«Україна молода»  (Коваленко В.М.). Про Миколу Гоголя…  (Коваленко В.М.). Краєвид з 

Тарасової гори під загрозою… (Коваленко В.М.) 

02 квітня: Вчора, 1 квітня, у день народження… (Вакула І.Я.). 07 квітня об 

11 год...(Костенко Н.І.) 

03 квітня: 103 річниця з дня народження Олеся Гончара (Костенко Н.І.) 

05 квітня: Щойно з-під пера:… (Коваленко В.М.). Пам'яті Івана Крамського 

(Коваленко В.М.). Гінка блакить Тарасового обрію… (Коваленко В.М.) 

06 квітня: 4 культурні об’єкти з Канівщини зареєстрували на конкурс «Велика 

реставрація» (Коваленко В.М.) 

07 квітня: Сьогодні, 7 квітня… (Костенко Н.І.). Щойно закінчилася онлайн-зустріч… 

(Костенко Н.І.) 

08 квітня: Підписання меморандуму про співпрацю (Костенко Н.І.). 12 прапрапра… 

внучків дуба Залізняка… (Костенко Н.І.). День Благовісника сьогодні… (Костенко Н.І.) 

09 квітня: «Квіти для Тараса» (Коваленко В.М.). Від Максима до Тараса… 

(Костенко Н.І.) 

10 квітня: Перша із серії Zoom – зустрічей з цікавими людьми (Кардаш Ю.А.) 

13 квітня: Цікаві люди на Тарасовій горі (Кардаш Ю.А.) 

14 квітня: Сьогоднішній день обіцяє бути приємним… (Костенко Н.І.). Чим далі в ліс… 

(Костенко Н.І.). Оскільки прямого включення екскурсії……(Костенко Н.І.). А ще наші 

екскурсоводи…(Костенко Н.І.). А ще були розповіді науковців про останній шлях 

Тараса Шевченка (Костенко Н.І.). Канів. І ми від Шевченківського 

заповідника…(Коваленко В.М.). Зупинка 2…(Костенко Н.І.). «Слово Просвіти» і 

«Українська літературна газета»… (Костенко Н.І.) 

16 квітня: Участь у ток-шоу (Костенко Н.І.). Чи знаєте ви, що…(Костенко Н.І.). 

Запрошуємо на виставку (Костенко Н.І.) 

17 квітня: Співчуваємо…(Костенко Н.І.). З Днем довкілля (Костенко Н.І.). Дуби 

Залізняка (Костенко Н.І.). Після вчорашнього дощу все ожило за ніч…  (Костенко Н.І.) 

18 квітня: Повертаючись до холодноярських дубів...(Костенко Н.І.). Привітання з Днем 

довкілля (Костенко Н.І.). З професійним святом!  (Костенко Н.І.). Від Максима до 

Тараса! (Костенко Н.І.) 

22 квітня: 22 квітня – день викупу Тараса Шевченка з кріпацтва (Костенко Н.І.). 

Вдруге як представники заповідників та музеїв… (Костенко Н.І.). Вітаємо! 

(Костенко Н.І.). Сьогодні міжнародний день Матері-Землі! (Костенко Н.І..) 

23 квітня:  Подорожі, спілкування (Костенко Н.І.) 

24 квітня:  Пам'яті Віри Річ  (Костенко Н.І., Дзима В.В.). Акція до 150-річчя  від дня 

народження Лесі Українки (Костенко Н.І.) 

26 квітня: Книжково-ілюстративна виставка «Чорнобиль: без права на забуття» 

(Вакула І.Я.) 

http://niez.com.ua/museums/%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/1257-22-%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F-%E2%80%93-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://niez.com.ua/museums/%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/1257-22-%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F-%E2%80%93-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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29  квітня:  Підписання договору про співпрацю (Костенко НІ.) 

02 травня: Сумна звістка про відхід у вічність Віктора Савовича Тарахана (Дзима В.В.) 

05  травня: Козацькому роду нема переводу (Костенко Н.І.) 

06 травня: Анонс книги «Подробиці Шевченкового життя» (Брижицька С.А., 

Костенко Н.І.) 

08  травня: До 160-річчя повернення Т. Шевченка в Україну (Костенко Н.І.) 

11 травня: Афіша заходу «Музика і кіно» (Костенко Н.І.). Зустріч з депутатами 

(Костенко Н.І.) 

12 травня: Вітаємо! (Костенко Н.І.). Шановні канівці та гості Тарасової гори 

(Костенко Н.І.) 

13 травня: Прес-анонс  (Костенко Н.І.) 

14 травня: Афіша (Костенко Н.І.) 

18 травня: «Поза часом». Творча зустріч (Костенко Н.І.). Вітання з днем музеїв 

(Костенко Н.І.) 

19 травня: Підведено підсумки конкурсу (Костенко Н.І.). «Роду криниця віща»… 

(Коваленко В.М.) 

21 травня: «Шевченкіана» Івана Марчука (Костенко Н.І.) 

22 травня: 21 травня 2021 року. Тарасова гора (Костенко Н.І.). Вшанування пам'яті 

Тараса Шевченка (Костенко Н.І.). Пророчий «Заповіт» Тараса Шевченка… (Костенко 

Н.І.). Поезія Володимира Сосюри у виконанні В. Орлюка (Костенко Н.І.). До 160 – річчя 

повернення  Тараса Шевченка в Україну. Похорони у Петербурзі  (Костенко Н.І.). До 

160 – річчя повернення Тараса Шевченка в Україну. Перепоховання у Каневі 

(Костенко Н.І.). Цей день в історії Тарасової гори (Костенко Н.І.). Поезія Тараса 

Шевченка у виконанні… (Костенко Н.І.) 

24 травня: За Тарасів обрій! (Коваленко В.М.) 

25 травня: Відкриття виставки «З мистецтвом у серці» (Басиста Н.М.). Екскурсія як 

нагорода за перемогу (Костенко Н.І.). Всеукраїнська науково-практична конференція 

(Чорна Л.О.) 

26 травня: Анонс зустрічі з політв’язнями (Костенко  Н.І.). З вдячністю за підтримку… 

(Костенко  Н.І.). Квест-екскурсії у Шевченківському національному заповіднику 

(Костенко Н.І.). Екскурсія як нагорода за перемогу (Костенко Н.І.). Запрошуємо на 

виставку… (Костенко Н.І.) 

27 травня: Тарасова гора збирає переможців (Костенко Н.І.). Зустріч з бранцями Кремля 

(Костенко Н.І.) 

28 травня: Щойно отримали захисні медичні маски (Костенко Н.І.). Останній  тиждень 

травня був надзвичайно «щедрим»… (Костенко  Н.І.) 

29 травня: Іван Марчук на Тарасовій горі (Костенко Н.І.). Колишні політв’язні на 

Тарасовій горі… (Коваленко В.М.). Цей день в історії Тарасової гори (Костенко Н.І.). 

Зйомки фільму про Івана Марчука продовжуються» (Костенко Н.І.). Круглий стіл з 

бранцями кремля (Костенко Н.І.). Відкриття виставки Романа Сущенка «Мистецтво з-за 

грат» (Костенко Н.І.) 

30 травня: Він «раб мольберта»… (Коваленко В.М.) 

31 травня: День захисту дітей (Кардаш Ю.А.) 

01 червня: Щойно підписали договір про співпрацю (Костенко  Н.І.) 

03 червня:3 червня у світі відзначають День «Любов перемагає все» (Костенко Н.І.). 

Договір про співпрацю…(Костенко  Н.І.) 

05 червня: А в цей час біля підніжжя Тарасової гори…(Костенко  Н.І.). Зараз на 

Тарасовій горі командою медіа-проекту… (Костенко Н.І.) 

08 червня: На днях Черкащину з метою обміну досвідом…(Костенко Н.І.). У цей час на 

Тарасовій горі…(Костенко Н.І.) 

09 червня: Зовсім скоро розпочнуться шкільні канікули (Костенко Н.І.). Вітаємо! 

(Костенко Н.І.). Зі святом! (Костенко Н.І.). З днем друзів (Костенко Н.І.) 
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10 червня: Річниця народження Варфоломія Шевченка… (Долгіч Н.В., Костенко Н.І.) 

11 червня: В ході реалізації проєкту «Європейські цінності і культурна дипломатія: 

Молодіжні зустрічі»…  (Костенко Н.І.) 

15 червня: Анонс. Відкриття виставки (Костенко Н.І.). У цей час на Тарасовій 

горі…(Костенко Н.І.). Анонс (Костенко Н.І.) 

16 червня: У цей час на Тарасовій горі…(Костенко Н.І.) 

17 червня: У цей час на Тарасовій горі…(Костенко Н.І.) 

18 червня: 82 роки з дання відкриття Шевченківського меморіалу на Чернечій 

горі(Костенко Н.І.). Щойно у рамках реалізації проекту «Музей - школі» за результатами 

конкурсу «Роду криниця віща»…  (Костенко Н.І.). У цей час на Тарасовій горі… 

(Костенко Н.І.). 19 червня 2021… (Леонтьєв С.А.). Молоде пагілля літераторів 

(Коваленко В.М.) 

19 червня: Нагородження лауреатів премії (Костенко Н.І.). Виставка «Подих мистецтва» 

(Ярмош Т.М.). Відкриття виставки (Костенко Н.І.) 

21 червня: Семінар молодих творців… (Коваленко В.М.) 

25 червня: Підписую поштівку політичним в’язням кремля… (Коваленко В.М.). Емоційно 

згадую Вячеслава Черновола…(Коваленко В.М.). Увага! Анонс! (Костенко Н.І., 

Брижицька С.А.). Анімована поезія Т. Шевченка «За байраком байрак» (Коваленко В.М.) 

27 червня: Відкриття виставки народного художника України Василя Семенюка 

(Дзима В.В.) 

28 червня: Щиро вітаємо з 25-річницею Конституції України (Костенко Н.І.). Сьогодні 

Україна відзначає… (Дзима В.В., Манжара Г.І.) 

10 липня: А ми відпочиваємо! (Костенко Н.І.). Наступний об’єкт екскурсії – родове 

гніздо княжної династії Вишневецьких (Костенко Н.І.). Кременецький замок дався нам 

важкувато… (Костенко Н.І.). І на завершення сьогоднішньої екскурсійної програми… 

(Костенко Н.І.) 

11 липня: Другий день нашої подорожі Тернопільщиною розпочався (Костенко Н.І.) 

11 липня: Щойно відвідали Православну церкву Святої Покрови у м. Чортків… 

(Костенко Н.І.) 

11 липня: Наступна наша зупинка – Чортківський замок… (Костенко Н.І.) 

17 липня: Науковці відділу охорони пам'яток…… (Дзима В.В.) 

21 липня: Вічна пам'ять… Річниця Смерті М. Піняка (Дзима В.В.) 

21 липня: Надія є! (Брижицька С.А.) 

23 липня: У цей час на Тарасовій горі… (Костенко Н.І.) 

24 липня: Сьогодні Тарасову гору відвідали (Костенко Н.І.) 

25 липня: Візит прем’єр-міністра на Тарасову гору (Костенко Н.І.) 

30 липня: Вітаємо! Сьогодні Канівському природному заповіднику – 98 років!  

(Костенко Н.І.) 

02 серпня: Прес-анонс заходів (Костенко Н.І.) 

03 серпня: У нас ювілей! (Костенко Н.І.). У цей час на Тарасовій горі…(Костенко Н.І.).  

Розпочала роботу виставка (Костенко Н.І.). У таких хатах …відроджувалася Україна 

(Авраменко В.). І як підсумок святкування… (Костенко Н.І.) 

04 серпня: Відкриття мистецької виставки (Костенко Н.І.) 

12 серпня: Музеї Шевченківського національного заповідника працюють… 

(Костенко Н.І.) 

19 серпня: Прес-анонс заходів з нагоди 30-річчя Незалежності України (Костенко Н.І.).  

Увага! Відкриття виставки(Костенко Н.І.). Участь у виставці (Костенко Н.І.) 

22 серпня: Сьогодні, напередодні дня Державного Прапора України… (Дзима В.В.). 

Незалежна і єдина будь навіки, Україно! (Дяченко Л., Слива В.).  

24 серпня: Сьогодні ми мали незабутню творчу  зустріч… (Чулкова Т.М.). А тим часом на 

Тарасовій горі…  

25 серпня: На території Заповідника 23 та 24 серпня працювали фотозони (Кардаш Ю.А.) 

27 серпня: 26 серпня на Тарасовій горі побувала… (Юрченко І.К.). У День Незалежності 
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України на Тарасовій горі…  (Чулкова Т.М.) 

29 серпня: 29 серпня – День пам’яті захисників України (Гранатирко Б.В.) 

31 серпня: Вітання з Днем знань (Костенко Н.І.) 

01 вересня: Запрошуємо приєднатись до флешмобу (Гранатирко Б.В.). З початком 

навчального року, Україно! (Мелашич О.О.). Чарівна мелодія шкільного дзвоника… 

(Чулкова Т.М.) 

09 вересня: Сьогодні День народження … (Чулкова Т.М.) 

10 вересня: 10 вересня відзначає свій день народження… (Чулкова Т.М.) 

11 вересня: З Днем народження, рідний Канів! (Чулкова Т.М.). У цей час на Тарасовій 

горі… (Костенко Н.І.) 

14 вересня: У цей час на Тарасовій горі… (Костенко Н.І.) 

16 вересня: А осінь тихо заглядає в шибку… (Костенко Н.І.). У Цей час на Тарасовій 

горі…(Костенко Н.І.) 

17 вересня: Тарасова гора в онлайн-маршруті… (Костенко Н.І.) 

21 вересня: Нещодавно у Черкаському технологічному університеті… (Гранатирко Б.В.). 

Експозиція музею оновлюється…(Костенко Н.І.). В Україні, у вересні, в рамках… 

(Костенко Н.І.). У цей час на Тарасовій горі… (Костенко Н.І.) 

23 вересня: У цей час на Тарасовій горі… (Костенко Н.І.). Щойно розпочато роботу 

Дев'ятих Міжнародних Шевченківських читань… (Костенко Н.І.) 

24 вересня: 28 вересня о 13.00 у музеї Тараса Шевченка… (Костенко Н.І.) 

26 вересня: Перше відео з онлайн-екскурсій… (Кардаш Ю.А.). ІХ Міжнародні 

Шевченківські читання (Костенко Н.І. 

28 вересня: Увага! Запрошуємо на зустріч! (Костенко Н.І.). Творча зустріч з Галиною 

Морозовою (Костенко Н.І.) 

30 вересня: Презентація трилогії книг про мистецьку спадщину Саєнків (Костенко Н.І.) 

01 жовтня: Вітаємо! Шановні освітяни! (Костенко Н.І.). Дорогий наш друже… 

(Чулкова Т.М.) 

04 жовтня: 3 жовтня,  Тарасову гору… (Костенко Н.І., Мелашич О.О.) 

06 жовтня: Учасники «Морської академії» на Тарасовій горі (Костенко Н.І.) 

09 жовтня: Дорогі наші друзі-художники! (Кардаш Ю.А.) 

10 жовтня: 30 вересня 2021 року на Тарасовій горі відбулася творча зустріч… 

(Дзима В.В., Манжара Г.І..) 

11 жовтня: Нещодавно Тарасову гору відвідала унікальна людина… (Кардаш Ю.А.) 

12 жовтня: Патріотично, піднесено розпочався… (Костенко Н.І.). Осінь, гарна 

молодиця… (Костенко Н.І.) 

13 жовтня: Анонс. Відкриття виставки (Костенко Н.І.). Шановні канівці та гості нашого 

міста! (Чулкова Т.М.) 

14 жовтня: Шановні захисники та захисниці (Костенко Н.І.). Символічно, що саме 

сьогодні, 14 жовтня… (Дзима В.В., Костенко Н.І.) 

19 жовтня: Щиро дякуємо за щедрий дарунок Музею української діаспори… 

(Чулкова Т.М.) 

21 жовтня: Тарасова світлиця в осінніх барвах (Кардаш Ю.А.) 

22 жовтня: Золота осінь на Тарасовій горі (Кардаш Ю.А.) 

31 жовтня: »Кольори моїх стежин» (Басиста Н.) 

02 листопада: Виставка «Кольори моїх стежин» (Кардаш Ю.А.) 

05 листопада: Щойно розпочалася перша унікальна екскурсія (Костенко Н.І.) 

09 листопада: 9 листопада, у день української писемності…(Вакула І.Я.). Сьогодні 

колектив Шевченківського національного заповідника… (Вакула І.Я.) 

12 листопада: Увага! «Червона зона»! (Костенко Н.І.).  МОЗ доповнило перелік професій 

з обов’язковим щепленням (Костенко Н.І.). Вакцинація від Ковід-19 (Костенко Н.І.). 

11 листопада відбулась VI Всеукраїнська науково-практична конференція… 

(Костенко Н.І.) 

15 листопада: Пам’яті Василя Кричевського (Дзима В.В.) 
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16 листопада: З професійним святом вітаємо колектив РАДІО «Магніт» (Костенко Н.І.) 

18 листопада: З літопису Тарасового життя… (Костенко Н.І.).  «Думка» («Вітре буйний, 

вітре буйний!») (Костенко Н.І.) 

21 листопада: Сьогодні, 21 листопада, прийміть вітання… (Костенко Н.І.). Сьогодні, 

22 листопада,  відзначає своє 95-річчя… (Чулкова Т.М.) 

23 листопада: Вакцини не впливають на репродуктивну функцію… (Костенко Н.І.). 

Умови в'їзду до європейських країн… (Костенко Н.І.) 

24 листопада: А вчора тут іще блукала тихо осінь… (Костенко Н.І.) 

25 листопада: Даруйте книгам нове життя (Вакула І.Я.) 

26 листопада: До дня пам'яті жертв Голодомору (Костенко Н.І.). До дня пам'яті жертв 

Голодомору (Костенко Н.І.). До дня пам'яті жертв Голодомору (зі спогадів очевидців) 

(Костенко Н.І.). 

30 листопада: Цей день в історії України (Костенко Н.І.) 

02 грудня: Увага! Конкурс! (Костенко Н.І.). Анонс книги (Костенко Н.І.) 

06 грудня: Нашій армії – 30 років! (Костенко Н.І.) 

07 грудня: Сьогодні, 7 грудня, українки по всьому світу беруть участьу флешмоб, 

присвяченому українській хустці… Фото учасників конкурсу-флешмобу: Канівська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №4. Аніта Снігир. Чурпіта Вероніка. Віта Очеретяна. Ольга Віщенко. 

Галина Морозова. Надія Горяна. Тетяна Григоренко. Ольга Зоріна. Наталія Кецкало. 

Світлана Литвин. Ульяна Лоза. Наталія Луковець. Наталія Олійник. Наталія Романенко. 

Світлана Литвиненко. Світлана Матвійчук. Світлана Чеботарьова. Юлія Третьякова. 

Марина Борщ. Люся Чурпіта. Лариса Миколенко. Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Тетяна 

Калита. Ольга Месенко. Світлана Ткаченко. Людмила Грищенко. Інна Шевченко. Наталія 

Поліщук. Марина Крицька. Катерина Вдовіна. Марина Маяк. Вікторія Гудзенко. Любов 

Коберник. Галина Лисенко. Інна Брайченко. Марія Бондар. Людмила Погорєлова. 

Канівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. Тетяна Ярмош. Поліна Журавель. 1 клас Бучанської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. Дитячий садочок «Садко». Наталія Костенко (Костенко Н.І.) 

09 грудня: Вітаємо! (Костенко Н.І.). Видання творів Тараса Шевченка іноземними 

творами (Костенко Н.І.). Увага! Обрано найчарівніших… (Костенко Н.І.). Видання 

творів Тараса Шевченка іноземними мовами (Паламарчук І.Я.) 

10 грудня: Увага! Обрано найчарівніших та найпривабливіших українок!!! 

(Костенко Н.І.) 

13 грудня: Друга неділя грудня в Україні – День благодійсності. Місто Глиняни на 

Львівщині – центр художнього килимарства України (Чулкова Т.М., І. Гавришкевич). Їду, 

їду калиту кусати ! (Костенко Н.І.). З історії свята… (Костенко Н.І.) 

15 грудня: Вітаємо (Костенко Н.І.) 

17 грудня: Дружба – Достык ! Казахи говорять про Шевченка… (Коваленко В.М.) 

19 грудня: Презентація з історії створення та сьогодення першого народного музею 

Кобзаря – «Тарасової світлиці» (Авраменко В.П., Кардаш Ю.А.) 

20 грудня: Ось на яку чудову поезію надихнули мої світлини з Чернечої гори 

письменника Валерія Власюка! (Коваленко В.М.) 

21 грудня: 12 років тому пішла в засвіти Faith Elizabeth Joan Rich, більш відома 

широкому загалу як Віра Річ (Миколенко Л.В., Дзима В.В.). Шевченківський 

національний заповідник щиро вітає доброго друга, глибоко національного українського 

художника, учасника Всеукраїнського мистецького пленеру «Тарасова гора - 2004» 

Володимира Гарбуза… (Чулкова Т.М.); Персональна виставка Володимира Гарбуза 

(м. Київ) відкрита сьогодні 21 грудня у день народження митця ! (Чулкова Т.М.) 

22 грудня: Колектив Шевченківського національного заповідника щиро вітає з днем 

народження відому українську художницю, заслужену діячку мистецтв України, 

волонтерку Марину Соченко ! (Чулкова Т.М.) 

23 грудня: Персональна виставка робіт Анатолія Леонтьєва в музеї Тараса Шевченка 

(Леонтьєв С.А.) 

24 грудня: Online-виставка «Київські майстри» художнього скла у фондовій колекції 

Шевченківського національного заповідника (Ярмш Т.В., Кардаш Ю.А.); Народна 
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кераміка Середнього Подніпров’я: [онлайн-виставка] (Коханчук В.М., Кардаш Ю.А.); 

Сьогодні, 24 грудня 2021 року, нашому Народному Президентові, Герою України 

В’ячеславу Чорноволу виповнилося б 84… (Коваленко В.М.) 

25 грудня: 25 грудня, в день Різдва Христового до першого ародного музею Кобзаря 

«Тарасової світлиці» завітали колядники… (Коломієць Л.І., Кардаш Ю.А.) З прийдешнім 

Новим роком ! (Коваленко В.М., Кардаш Ю.А.) 

30 грудня: Розклад роботи музеїв Заповідника у святкові дні 

Дописи на офіційній сторінці Заповідника у мережі Facеbook «Декоративне 

Мистецтво. Тарасова Гора» – 13: 

27 січня: «Уквітчана»: повідомлення про відкриття фотовиставки (Ярмош Т.В.) 

05 червня: Зроби подарунок музею: повідомлення про поповнення фондової колекції 

(Ярмош Т.В.) 

18 червня: Подих мистецтва»  про виставку живопису Аліни Виговської (Ярмош Т.В.). 

19 червня: «Подих мистецтва»: повідомлення про відкриття виставки художниці Аліни 

Виговської з м. Ірпінь (Ярмош Т.В.) 

17 липня: «Карпатські мотиви на Канівщині» повідомлення про персональну виставку 

майстра декоративного різьблення з м. Ужгорода Костянтина Ковгана (Ярмош Т.В.) 

21 липня: «Миколаївський розпис – перлина Присамар’я»: повідомлення про виставку 

творчого об’єднання майстрів «Миколаївська квітка – з минулого в майбутнє» в 

Дніпропетровській області (Ярмош Т.В.) 

28 липня: Акція «Зроби подарунок музею» продовжується!: повідомлення про 

поповнення фондової колекції (Ярмош Т.В.) 

28 серпня: Повідомлення про відкриття виставки живопису Тетяни Кіценко з м. Канів 

(Ярмош Т.В.) 

25 жовтня: «Кольори моїх стежин»: Запрошення відати виставку! (Ярмош Т.В.) 

03 листопада: Виставка «Кольори моїх стежин» (Ярмош Т.В.) 

02 грудня: Увага !!! Конкурс ! (Костенко Н.І.) 

24 грудня: Народна кераміка Середнього Подніпров’я [онлайн-виставка] (Коханчук В.М.) 

27 грудня: Чи знали ви… (Ярмош Т.В.) 

Дописи на офіційній сторінці Заповідника у мережі Facеbook «Бібліотека. Тарасова 

гора» – 50: 

01 січня: Шевченкіана Василя Касіяна» /до 125-річчя від дня народження українського 

графіка (Дяченко Л.М.) 

28 січня: Пам`яті героїв Крут (Сліпченко Л.П.) 

30 січня: Пам'ять загиблих – у спадок  живим (Слива В.В.) 

02 лютого: Пам’яті Олександра Антоновича Назаренка (Сліпченко Л.П.) 

14 лютого: День дарування книг (Вакула І.Я.) 

16 лютого: Створено сторінку у соцмережіФейсбук «Бібліотека. Тарасова гора». 

Кількість підписників 240 (Вакула І.Я.) 

20 лютого: Нашу душу гріє мова – українська барвінкова (Сліпченко Л.П.) 

23 березня: Чарівний світ дитинства (Сліпченко Л.П.) 

13-28 квітня: Шевченкіана Василя Лопати» /до 80-річчя від дня народження  

українського графіка (1896-1976) (Дяченко Л.М.) 

16 квітня: Христина Алчевська. Вчитель, борець, жінка – до180 річчя з дня народження 

(Вакула І.Я.) 

19 квітня: Поповнення бібліотечного фонду, публікація (Вакула І.Я.) 

22 квітня-06 травня: Чорнобиль: без права на забуття. До 35 - річчя з часу 

Чорнобильської трагедії /віртуальна та книжково-ілюстративна виставка / (Слива В.В., 

Кардаш Ю.А.) 

22-27 квітня: Чарівне моє довкілля: до Дня Землі (Сліпченко Л.П.) 

26 квітня: З «Кобзарем» по життю: до дня виходу у світ першого видання «Кобзаря» 

Тараса Шевченка /віртуальна та книжково-ілюстративна виставка (Бойко С.В.) 

28 квітня-25 травня: Геній правди / до 160 річчя з часу  перепоховання  Тараса Шевченка 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=817515165802904&id=100026332836654&__cft__%5b0%5d=AZUDIRaeTD4-Ykr8tDQkD5EFn_ZulLUXOiPQYXJgbi16WKT36QQH9M6prHFW2x83sQ3EbNTaQUZba-hjTZ6_xx4t0m19D1kQHMksI1Sk1SI2ZBqvuXfvsAula9PdwALX8nQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=835135844040836&id=100026332836654&__cft__%5b0%5d=AZWWZAnWoxznrGa-Kqsmhnm2X94NhDJlKP3zhAfy_kf40G_jcLDEr1n2r2fJ0wYV0GVSdWSwZHvmb4_OtoGaurmn-FC9PYj6eY4wmnH4Zh_JXgfjTXFPbOPkXTotmKM2COU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=837407357147018&id=100026332836654&__cft__%5b0%5d=AZULqgqEN71UAUd7YPTyOOqmbv5VW5GwtzMG3gKHTEZgCSICUd4yC861kTTmJe_ucz-qfcEaktA4KoTcm59AOqnQDr8wvgxpAUsp1OdAx--ObiwIW03ZjHiaZ8If-FS-L4M&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=842070856680668&id=100026332836654&__cft__%5b0%5d=AZVX_mYEZ1tME18sB8FjvVvV0wnbqIF9akxSpdAISk-6mTkcLGWBypujRKD11la-_zK-Gip7ep6BhcTFEpJdMQcaciGk-yU2nrhbqBebu6HHPoPei-5BxeU0s_F8YVivZJk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=861703878050699&id=100026332836654&__cft__%5b0%5d=AZX1Bx7xzm4F4_dk7DHP1ouYfoNLYxHPZqKYyhx_Nz2jPpKYs-RSiiarva-7A1ok5rshkZiJYaZgbPlzIEGkELIELiSUNXIEfoXww3ZC3iIXSnuxXZgqHIYarGmmHfGwVYzvkYD4CPMl2va_WhPh-ujv&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=899367497617670&id=100026332836654&__cft__%5b0%5d=AZWgSYvUjZs7hXDL3EahcM2y392YzKq1CmCbbXo4KKr0iKnrAZTpurlCwcgFpty_9AmJjtZJi1toozYFPNh6oF30--dGlRTWNmVPh4V4DjIwiONfBPVNoBorLeYHo4Sbgfs&__tn__=%2CO%2CP-R
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на Тарасовій горі в Каневі (Дяченко Л.М.) 

2-3 травня: Пізнавально-оглядові екскурсії у бібліотеці (Вакула І.Я.) 

8-13 травня: Анонс майстер-класу «Музика+кіно» та інформація про захід (Вакула І.Я.) 

15 травня: Україна шлях до Європи: до Дня Європи в Україні – віртуальна та книжково-

ілюстративна виставка (Бойко С.В.) 

19 травня: Відео-мандрівка до Дня Європи в Україні – «Пам’ятники Тарасу Шевченку у 

Європі» (Бойко С.В.) 

20 травня: Письменники – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка: 

віртуальна та книжково-ілюстративна виставка (Бойко С.В.) 

25 травня-15 червня: Виданий вчений-книгознавець, наш земляк Йосип Баренбаум: До 

100 річчя від дня народження (Дяченко Л.М.) 

30 травня-10 червня: Книжкова планета Дитинства. До міжнародного Дня захисту дітей, 

віртуальна та книжково-ілюстративна виставка (Сліпченко Л.П., Кардаш Ю.А.) 

28 червня-02 липня: Конституція України: з глибини віків до сьогодення (Дяченко Л.М., 

Сліпченко Л.П.) 

25 липня: Віртуальна книжкова виставка Іван Дзюба унікальна постать української еліти. 

(Вакула І. Я.) 

28 липня: Добра рука друга: до 75-річчя з дня народження українського письменника 

Михайла Слабошпицького. (Сліпченко Л. П.) 

19-28 серпня: Незалежна і єдина, будь навіки, Україно: До 30 - річчя Незалежності 

України. Віртуальна книжкова виставка.(Слива В. В.) 

26 серпня: Велетень української літератури: до 165-річчя з дня народження українського 

письменника Івана Франка (Сліпченко Л.П.). 

08-15 вересня: Мій рідний Канів, ти землі окраса. До Дня Канева. (Слива В.В.) 

10-18 вересня: Державний діяч, науковець, історик, громадянин/ до 10-річчя з часу смерті 

Петра Тимофійовича Тронька (Дяченко Л. М.) 

21 вересня: Культурно-освітній захід «Разом проти булінгу!» (Вакула І.Я) 

24 вересня: Анонс творчого вечора «Поезія – це завжди неповторність» (Вакула І.Я.) 

25 вересня: Культурно-освітній захід «Поезія це завжди неповторність» (Слива В.В.) 

29 вересня: Літописець української історії: до 155-річчя від дня народження Михайла 

Грушевського (книжково-ілюстративна виставка (Бойко С.В.) 

02 жовтня: Презентація Видань Дари Корній та Ольги Мігель. В рамках Черкаського 

книжкового фестивалю (Вакула І.Я.) 

12 жовтня: Свято козачат «Козацькому роду нема переводу», старша група дитячого 

закладу «Віночок» (Сліпченко Л. П.) 

13 жовтня: Свято козачат «Козацькому роду нема переводу», старша група дитячого 

закладу «Дударик» (Сліпченко Л. П.) 

19 жовтня: Історико-краєзнавчий захід «Мій край. Моя історія жива». В рамках 

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек (Вакула І. Я.) 

20 жовтня: Екскурсія до бібліотеки вихованців дитячого закладу «Садко» 

(Сліпченко Л. П.) 

27 жовтня: Совість української нації / до 145-річчя від дня народження Сергія Єфремова 

(Дяченко Л.М.) 

25 листопада: «У пам'ять про скорботний 33». До дня пам`яті жертв голодоморів в 

Україні (Слива В. В.) 

06 листопада: Дмитро Красицький – письменник та шевченкознавець (до 120-ї річниці 

від дня народження) (Бойко С.В.) 

09 листопада: Слова дощем позамивало. Написання радіодиктанту до Дня української 

писемності (Вакула І. Я.) 

11 листопада: Нестор літописець – найдавніший історик України (Дяченко Л.М.) 

25 листопада: Щедрий вівторок (Вакула І. Я.) 

08 грудня: Талант Миколи Шамрая / до 70-річчя з дня народження письменника 

(Сліпченко Л. П.) 
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13 грудня: Національний тиждень читання (Вакула І. Я.) 

17 грудня: З передзвоном на поріг вже ступає Новий рік (Слива В. В.) Цікаво знати…  

(Вакула І.Я.) 

18 грудня: Самим теплим і радісним сімейним святом вважається Новий рік (Вакула І.Я.) 

22 грудня: Постать Євгена Чикаленка в історії України (Вакула І.Я.) 

26 грудня: Про дружбу з Василем Касіяном, Григорієм Верьовкою та інші маловідомі 

факти про письменника (Вакула І.Я.) 

Проекти розміщені на YouTube-каналі «Tarasova Gora» – 40 

Vira Rich - the ambassador of ukrainian culture (МітінаТ.М., КардашЮ.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=RQjgfjeMT_M 

Відкриття виставки Валерія Франчука (Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=rU6S4MyXQOE 

Незалежна і єдина, будь навіки, Україно! (Вакула І.Я., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=XMCf4k4D_hg 

Привітання до Дня Незалежності України (Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ld41arjfGYs 

«Гей, соколи», Наталка Мамалига (Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=iMlTlLqNTls 

Тарасовій світлиці – 30 (Авраменко В.П., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=PdtcJzmg_Zc 

Автопортрети Тараса Шевченка (Брижицька С.А., Кардаш Ю.А. спільно з Канівською 

спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням іноземних мов) 

https://www.youtube.com/watch?v=z8XIVkUftj0 

Переможці обласного літературно-мистецького конкурсу «Роду криниця віща» 

(Коваленко В.М., Кардаш Ю.А.) https://www.youtube.com/watch?v=cNuj8nig5_k  

Похід «Останнім шляхом Кобзаря» (Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=PApxtSaOJv4 

Міжнародний день захисту дітей (Вакула І.Я., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=6mCxUQhhSH4 

До 35 річниці Чорнобильської трагедії (Вакула І.Я., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=gAZUZhpJ_08 

«Cвою Україну любіть...» (Ліховий І.Д., Дзима В.В., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=j0Xcox0M6Bw 

Закликання весни на Явдохи (Кардаш Ю.А., спільно з Канівським міським центром 

туризму)  https://www.youtube.com/watch?v=-VAfVo9j2Ns 

Інтерв`ю на радіо «Магніт» (Брижицька С.А., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=HN2DPorMj58 

Надія Агєєва-Швед (Кардаш Ю.А.)  https://www.youtube.com/watch?v=ZHZH3g_E4YI 

Надія Агєєва-Швед (Кардаш Ю.А.)  https://www.youtube.com/watch?v=Nh1zPXhKNZA 

Михайло Швед (Кардаш Ю.А.)  https://www.youtube.com/watch?v=sovHYOMCj3Q 

Zoom-зустріч з Валентиною Коваленко (Леонтьєв С.А., Вакула І.Я., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=X6aUSScEbbc 

Книжкова виставка «Чарівний світ дитинства» (Вакула І.Я., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=HmU10qNEmEc 

Відкриття виставки Василя Семенюка (Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=uotMsFOS45s 

Панахида намогилі Тараса Шевченка 10.03.2021 (Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=qBePzBKhFz8 

Майстер-клас Віолети Монсевич (Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=qYfbhF27AKE 

Леся Українка і Тарасова гора (Брижицька С.А., Кардаш Ю.А., спільно з Канівською 

спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням іноземних мов) 

https://www.youtube.com/watch?v=CkniEJiI5cM 
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https://www.youtube.com/watch?v=6mCxUQhhSH4
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Книжкова виставка «Тарас Шевченко у часі та просторі» (Вакула І.Я., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=xG5XUbKsarg 

Виставка Галини Морозової «Освячена, свята та вічна» (Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М., 

Кардаш Ю.А.) https://www.youtube.com/watch?v=9JrKxR-91qE 

Віртуальна книжкова виставка «Сила єдності» (Вакула І.Я., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=XiOP4eJNV0E 

Вітання зі святом Водохреща (Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=MGo7UC9Ai_4 

Відкриття виставки Марини Соченко «Заради майбутнього України» (Чулкова Т.М., 

Кардаш Ю.А.)https://www.youtube.com/watch?v=0P_Fne3tv0c 

Василь Нечепа на Тарасовій горі (Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=LXk4ONHhSUw 

Василь Нечепа на Тарасовій горі (Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=4yOnrM8vegU 

Василь Нечепа на Тарасовій горі (Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=IUxPDw2zi_Q 

Виставка «Кольори моїх стежин» (Ярмош Т.В., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=XvFjyfgHIyE 

Відкриття виставки Миколи Теліженка (Чулкова Т.М., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=bHBMVOorrKs 

Видання творів Тараса Шевченка іноземними мовами (Паламарчук І.Я., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Em4AoJq9qhc 

До 30-річчя відтворення Тарасової світлиці (Дзима В.В., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Mq-Jj4PzcHA 

Шевченкіана Івана Марчука (Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=hMEXH0AJeZw 

Виставка Анатолія Леонтьєва "Les reflexions" (Леонтьєв С.А., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=8KXpMQhsXHM 

Народна кераміка Середнього Подніпров’я (Коханчук В.М., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=9DzPIgYmD9U 

Київські майстри художнього скла (Ярмош Т.В., Кардаш Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=BXczK2Kugh8 

З Новим роком! (Коваленко В.М., Кардаш Ю.А) 

https://www.youtube.com/watch?v=hauzYLLUpVE 

Дописи на офіційній сторінці Заповідника у мережі Instagram «Тарасова гора» – 288: 

20 cічня: Відео, привітання колективу заповідника з новорічними святами (Ткач В.О.) 

21 січня: Віртуальна книжково-ілюстративна виставка «Сила єдності»; Відео «Спалився 

за Україну!» (Ткач В.О.) 

22 січня: Відео до Дня Соборності (Ткач В.О.) 

19 лютого: Віртуальна виставка Галини Морозової «Освячена, свята та вічна» 

(Ткач В.О.); Відео «Пам'яті Лесі Українки» (Ткач В.О.) 

09 березня: Відео, до дня народження Тараса Шевченка (Ткач В.О.); Віртуальна 

книжкова виставка «Тарас Шевченко у часі та просторі» (Ткач В.О.); Відео, «Реве та 

стогне Дніпр широкий» (Ткач В.О.) 

11 березня: Відео, Іван Тараненко / фортепіано / Таємниці Чернечої Гори (Ткач В.О.); 

Музика, Молитва (слова Т.Шевченка, музика С.Леонтьєва, вик. Камерний хор 

«Хрещатик») (Ткач В.О.); Відео, Майстер-клас Віолети Монсевич (Ткач В.О.); Відео, 

панахида на могилі Тараса Шевченка (Ткач В.О.) 

16 березня: Відео, відкриття виставки Василя Семенюка (Ткач В.О.); Відео, «Думи мої» 

Тарас Шевченко, уривок, читає Василь Живосил Лютий (Ткач В.О.); Відео, Надія Агєєва-

Швед, артистка Національної філармонії України та Львівського академічного театру 

«Воскресіння» читає вірші Шевченка на Тарасовій горі (Ткач В.О.); Відео, Михайло 

Швед, український композитор, музично-громадський діяч, заслужений діяч мистецтв 

України виконує твори Шевченка на фортепіано (Ткач В.О.); Відео, козацька пісня-
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Реквієм на Чернечій Горі в Каневі (Ткач В.О.) 

21 квітня: Відео, книжкова виставка (Ткач В.О.) 

27 квітня: Відео, книжково-ілюстратівна виставка «Чорнобиль: без права на забуття» 

(Ткач В.О.); Відео, «Свою Україну любіть ...»: до 85-річчя Віри Річ (Ткач В.О.) 

29 квітня: Відео, закликання весни на Явдохи (Ткач В.О.) 

18 травня: Відео, урочисте відкриття виставки Дмитра Стецька (Ткач В.О.) 

22 травня: Відео, Черкаський хор (Ткач В.О.) 

03 червня: Відео, піша хода останнім шляхом Кобзаря (Ткач В.О.) 

24 червня: Відео, Кобзар 2015 (анімована поезія Тараса Шевченка) (Ткач В.О.) 

08 липня: Відео -  Автопортрети Тараса Шевченка (Ткач В.О.) 

23 липня: Відео - Родина Баранок з Кропивницького зачарували своїм співом 

відвідувачів (Ткач В.О.) 

27 липня: Відео - Грицак Святослав (м. Львів) випускник Стрітівського педагогічного 

коледжу кобзарського мистецтва, цьогоріч вступив до національної студії капели 

бандуристів імені Майбороди, розвиває стародавнє українське мистецтво, займається 

викладацькою діяльністю (Ткач В.О.) 

30 липня: Відео - Марія Баранок з Кропивницького виконує на Таросовій горі пісню 

"Вишиває мати пісню" (автор Марина Долгіх) під аккомпанемент бандури (Ткач В.О.). 

Фото - Запрошення на виставку присвячену 30-річчю відтворення першого народного 

музею Т.Шевченка - Тарасової світлиці (Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М.). 

04 серпня: Фото – щодо святкування 30 років з часу відтворення на території 

Шевченківського національного заповідника першого народного музею Кобзаря 

«Тарасова світлиця»! (Ткач В.О.) Фото з історії відновлення Тарасової світлиці. Історія 

будівництва хати на Чернечій горі сягає 1884 року (Дзима В.В.) 

06 серпня: Відео «30-річчя відновлення Тарасової світлиці» (Чорна Л.О.); Відео зі 

святкування 30-річчя відновлення Тарасової світлиці (Ткач В.О.); Відео – пісня "Гей, 

соколи!" у виконанні заслуженої артистки України Наталки Мамалиги (Ткач В.О.); Відео 

- в музеї Тараса Шевченка в Каневі лунає бандура у виконанні Святослава зі Львова 

(Ткач В.О.) 

13 серпня: Фото щодо роботи музею Тараса Шевченка 23 та 24 серпня (Ткач В.О.) 

16 серпня: Фото анонса виставки народного художника України, Шевченківського 

лауреата, всесвітньовідомого Валерія Франчука (Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М., 

Кардаш Ю.А.) 

18 серпня: Фото про роботу всіх музеїв Заповідника 23 та 24 серпня (Ткач В.О.) 

19 серпня: Відео до 30-річчя відновлення першого народного музею Т. Шевченка 

(Ткач В.О.) 

20 серпня: Відео - Сніданок з 1+1 на Тарасовій горі (Ткач В.О.); Відео - Вітання з 

Тарасової гори від колективу Шевченківського національного заповідника до Дня 

Незалежності України (Коваленко В.М., Кардаш Ю.А.); Фото – Снідано 1+1 на Тарасовій 

горі (Ткач В.О.) 

23 серпня: Відео - Хор "Артос" Храму Климентія Шептицького зі Львова (Ткач В.О.); 

Фото – про роботу на території Заповідника 23 та 24 серпня фотозони (Ткач В.О.); Фото. 

ПРЕС- АНОНС заходів з нагоди 30-річчя Незалежності України (Кардаш Ю.А.); Відео - 

Заповіт Тараса Шевченка у виконанні Хору "Артос" Храму Клементія Шептицького зі 

Львова (Ткач В.О.); Відео з відкриття виставки Валерія Франчука (Ткач В.О., 

Кардаш Ю.А.) 

24 серпня: Відео. Запрошення відвідати виставку всесвітньовідомого художника, 

лауреата Шевченківської премії, Валерія Франчука! (Чулкова Т.М.); Фото з урочистих 

заходів з нагоди 30 річниці Дня Незалежності України! (Ткач В.О.) 

26 серпня: Фото - В передчутті осені... (Ткач В.О.) 

28 серпня: Фото - анонс виставки Галини Морозової присв'яченої українській хаті під 

стріхою.... (Ткач В.О.) 

31 серпня: Відео. Голос Кобзаря оживили! (Ткач В.О.) 

01 вересня: Фото. Свято першого дзвоника для учнів Канівської санаторної школи 
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Черкаської обласної ради (Ткач В.О.); Фото - 1 вересня на Тарасовій горі (Ткач В.О.) 

10 вересня: Фото – портрет Т.Г. Шевченка виконаний в оригінальній техніці, подарунок 

від автора Володимира Бащака (Ткач В.О.) 

23 вересня: Фото . Дев'яті Міжнародні Шевченківські читання "Створення нової наукової 

біографії Тараса Шевченка: концептуальні підходи та дослідницькі стратегії" (Ткач В.О.); 

Фото. В рамках дев'ятих Міжнародних Шевченківських читань оновили співпрацю з 

Республікою Казахстан, представники посольства якої, а також працівники 

Мангістауського обласного історико-краєзнавчого музею імені Абіша Кекілбаєва 

презентували елементи казахського побуту та допомогли оновити юрту (Ткач В.О.) 

26 вересня: Фото. Анонс презентація книги Анатолія Горового "Осяяні очі осіннього 

птаха" видану шрифтом відомого каліграфа, художника-графіка Василя Чебаника, на 

творчій зустрічі поетів Київської літературної студії та літературної студії "Зорянка". 

30 вересня: Фото. Василь Нечепа - український кобзар, лірник, народний співак, лауреат 

Державної премії імені Тараса Шевченка, народний артист України був сьогодні гостем 

Тарасової гори в рамках презентації трилогії книг: "Мистецькі традиції династії Саєнків 

у контексті української образотворчості ХХ - початку ХХІ століть", "Золоте перевесло: 

Мистецька династія Саєнків у музеях України", "Пам'ять роду: Епістолярії родини 

Саєнків". 

02 жовтня: Фото. Анонс зустрічі із українською письменицею, що працює в жанрах 

фантастики, фентезі та містики - Ольгою Мігель та сучасною українською 

письменницею, володаркою третьої премії літературного конкурсу «Коронації слова» за 

роман «Гонихмарник» Дарою Корній (Ткач В.О., Вакула І.Я.) 

04 жовтня: Фото. Осінь літає над Тарасовою горою (Ткач В.О.) 

05 жовтня: Відео. Василь Нечепа - український кобзар, лірник, народний співак, лауреат 

Державної премії імені Тараса Шевченка, народний артист України (Ткач В.О.) 

06 жовтня: Фото. Найцікавіше відбувається тоді, коли автори презентують власні твори) 

відкривають завісу авторської таємниці, розповідають про натхнення та реальних 

персонажів, які опинилися на сторінках їхніх книг. Дякуємо за таємничу атмосферу Дарі 

Корній та Ользі Мігель (Ткач В.О.) 

08 жовтня: Фото. Анонс заходу «Герої серед нас: минуле і сьогодення» 

13 жовтня: Фото. Анонс виставки творів народного художника України Миколи 

Теліженка (м.Черкаси) "Витинанка - це моя молитва" (Ткач В.О.) 

14 жовтня: Фото з відкриття виставки Миколи Теліженка в музеї Тараса Шевченка у 

Каневі. Олександра Теліженко відкривала виставку свого чоловіка (Ткач В.О.); Відео. 

Кобзар Михайло Коваль на відкриття виставки Миколи Теліженка (Ткач В.О.). 

28 жовтня: Відео. Тарасова гора з висоти пташиного польоту. 

Автор відео Паша Черепков (Ткач В.О.) 

09 листопада: Відео. Як працює вакцина від Covid-19? (Ткач В.О.) 

13 листопада: Відео. Імерсивна виставка Світ Тараса Шевченка в Шевченківському 

культурному центрі (Ткач В.О.). 

14 листопада: Відео, панахида на могилі Тараса Шевченка (Ткач В.О.) 

16 листопада: Відео. Місце сили, за версією автора відео Сергія 

Пономаренка @sp_videocontent (Ткач В.О.) 

26 листопада: Фото. Даруйте книгам нове життя, віддавайте їх туди де вони потрібні  

(Ткач В.О., Вакула І.Я.) 

27 листопада: Фото. До Дня пам'яті жертв голодомору (Ткач В.О.) 

29 листопада: Відео. Зворушливий ролик від Український інститут національної пам'яті 

(Ткач В.О.) 

21 грудня: Фото. Анонс виставки Володимира Гарбуза «Діалог» (Ткач В.О., 

Чулкова Т.М.) 

21 грудня: Фото. Привітання Володимира Гарбуза з 70-річчям (Ткач В.О.) 

Січень-грудень: 210 сторіс 

Опубліковано статті на офіційному веб-сайті Заповідника / Рубрика «Новини»/ – 35: 

04 січня: Пам’яті Михайла Єфремовича Іщенка(Дзима В.В., Манжара Г.І.). Вітаємо з 

https://www.instagram.com/sp_videocontent/
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/840/blog/1/Pam%E2%80%99yat%D1%96-Mihayla-YEfremovicha-%D0%86shchenka
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/841/blog/1/V%D1%96taiemo-z-yuv%D1%96leiem-sem%D1%96naru!
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ювілеєм семінару!(Брижицька С.А.) 

25 січня:«Букварь южнорусскій» Тараса Шевченка (Брижицька С.А.) 

28 січня: Пам`ятай героїв Крут (Сліпченко Л.П.) 

30 січня: Пам'ять загиблих – у спадок живим (Слива В.В.) 

10 лютого: Василь Семенюк - кандидат на звання Шевченківського лауреата 

(Ліховий І.Д.) 

16 лютого: Її знали, любили і шанували від Соренто до Петербурга… (Брижицька С.А.). 

Участь у тренінгу (Коваленко В.М.).  

24 лютого: Навчальна екскурсія у музеї (Брижицька С.А.). 

11 березня: 9 березня…Відкриття виставки «Краса природня» (Чулкова Т.М.) 

14 березня: Дарунок в межах проекту «Ідентифікація Петренків» (Брижицька С.А.). 

Шевченкіана Василя Семенюка (Чулкова Т.М.) 

03 травня: Співчуття (Дзима В.В.) 

05 травня: Козацькому роду – нема переводу (Брижицька С.А.). Подробиці 

Шевченкового життя (Брижицька С.А.) 

18 травня: Мистецький проект «ПОЗА ЧАСОМ» (Чулкова Т.М.) 

03 червня: Заклик (Дзима В.В., Чорний М.Г., Миколенко Л.В.) 

22 липня: Надія є! (Брижицька С.А.) 

04 серпня: Тарасова світлиця в мистецькому доробку українських художників 

(Чулкова Т.М.) 

06 серпня: 30-річчя відновлення Тарасової світлиці (Чорна Л.О.) 

19 серпня: 30-й День Незалежності України (Філіпович Т.І., Кардаш Ю.А.). 

15 листопада: Пам’яті Василя Кричевського (Дзима В.В.) 

Протягом року проводилися роботи з тестування, налаштування, збору та обробки 

інформації та первинного наповнення нового веб-порталу Шевченківського 

національного заповідника. Зокрема: 

• Протестовано розділ «Новини» та подано статтю «Пам’яті Василя Кричевського» 

(Кардаш Ю.А.) 

• Протестовано та наповнено розділ «Анонси подій» (подано 3 виставки, які діють 

в Шевченківському національному заповіднику до кінця року – «Кобзар у творах Валерія 

Франчука», «Освячена та вічна» та «Витинанка – це моя молитва») (Кардаш Ю.А.) 

• Протестовано розділ «Колекція». До нього внесено 5 експонатів (Естамп «Сон» 

(«На панщині пшеницю жала…»). Із серії «За мотивами «Кобзаря» Т. Шевченка.»,  

Естамп «І досі сниться…». Ілюстрація до поезії Т. Шевченка «І досі сниться: під горою»,  

Естамп. Ілюстрація до поеми Т. Г. Шевченка «Катерина» (Катерина під яблунею), 

Іконостас «Права стулка царських врат центральної іконостасної частини – Із іконою 

«Святий священномученник Власій», Іконостас «Ліва стулка царських врат центральної 

іконостасної частини - Із іконою «Свята Марія», Естамп «Дівчина і поет») 

(Кардаш Ю.А.). 

Протестовано розділ «Бібліотека», розміщено в тестовому режимі одну книгу «Святиня» 

• Протестовано розділ «Фотоальбом» та створено 3 альбоми – «Весняне сонце» (25 

фото), «Осінь на Тарасовій горі» (41 фото), «День Державного Прапора України та День 

Незалежності України» (27 фото) (Кардаш Ю.А.) 

• Протестовано розділ «Відеоархів» та додано 3 відео («Відкриття виставки 

Миколи Теліженка», «Виставка «Кольори моїх стежин»» та «Vira Rich – the ambassador 

of ukrainian culture») (Кардаш Ю.А.) 

• Протестовано розділ «Фонотека» та додано 3 аудіозаписи («Бандура», «FL - 

Бандура» та «Тінь сонця») (Кардаш Ю.А.) 

• Створено та наповнено сторінки «Напрямки діяльності» (Пам’яткоохоронна, 

фондова, науково-дослідна, видавнича, культурно-освітня, експозиційно-виставкова, 

бібліотечно-архівна діяльність) (Кардаш Ю.А.) 

• Створено сторінки та проведено первинне наповнення сторінок «Структура» 

(Апарат управління, методична рада, відділи та профком) (Кардаш Ю.А.) 

• Створено та наповнено сторінки «Антикорупційне законодавство» та «Закупівлі» 

http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/841/blog/1/V%D1%96taiemo-z-yuv%D1%96leiem-sem%D1%96naru!
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/842/blog/1/%C2%ABBukvar-yuzhnorussk%D1%96y%C2%BB-Tarasa-SHevchenka
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/843/blog/1/Pam%60yatay-geroyiv-Krut
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/844/blog/1/Pam-yat-zagiblih-%E2%80%93-u-spadok-zhivim
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/848/blog/1/Vasil-Semenyuk-kandidat-na-zvannya-SHevchenk%D1%96vskogo-laureata
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/850/blog/1/YIyi-znali-lyubili-%D1%96-shanuvali-v%D1%96d-Sorento-do-Peterburga%E2%80%A6
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/851/blog/1/Uchast-u-tren%D1%96ngu
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/852/blog/1/Navchalna-ekskurs%D1%96ya-u-muzeyi
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/853/blog/1/9-bereznya
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/854/blog/1/V%D1%96dkrittya-vistavki-Krasa-prirodnya-
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/855/blog/1/Darunok-v-mezhah-proektu-%C2%AB%D0%86dentif%D1%96kats%D1%96ya-Petrenk%D1%96v%C2%BB
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/856/blog/1/SHevchenk%D1%96ana-Vasilya-Semenyuka
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/858/blog/1/Kozatskomu-rodu-nema-perevodu
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/859/blog/1/%C2%ABPodrobits%D1%96-SHevchenkovogo-zhittya%C2%BB
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/859/blog/1/%C2%ABPodrobits%D1%96-SHevchenkovogo-zhittya%C2%BB
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/861/blog/1/Mistetskiy-proekt-%C2%ABPOZA-CHASOM%C2%BB
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/862/blog/1/Zaklik
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/864/blog/1/Nad%D1%96ya-ie!
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/865/blog/1/Tarasova-sv%D1%96tlitsya-v-mistetskomu-dorobku-ukrayinskih-hudozhnik%D1%96v
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/866/blog/1/30-r%D1%96chchya-v%D1%96dnovlennya-Tarasovoyi-sv%D1%96tlits%D1%96
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/867/blog/1/30-y-Den-Nezalezhnost%D1%96-Ukrayini
http://shevchenko-museum.com.ua/default/blog/view/868/blog/1/Pam%E2%80%99yat%D1%96-Vasilya-Krichevskogo
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(Кардаш Ю.А.) 

• Створено та наповнено сторінки «Правила відвідування» «Час роботи » та 

«Перелік послуг» (Кардаш Ю.А.) 

• Підключено соціальні мережі (Кардаш Ю.А.) 

•     Подано на сайт текстовий та фотоматеріал про відвідання 19 вересня 2021 року 

Тарасової Гори родичами Тараса та Варфоломія Шевченків: правнука Варфоломія 

Шевченка – А.М. Левицького (Київ) із небожами Дмитром та Сергієм Левицькими 

(Київ); праправнуків Тараса Шевченка по лінії брата Йосипа – науковця, шевченкознавця 

Наталки Лисенко із сином Тарасом Лисенком (Київ) (Долгіч Н.В., Кардаш Ю.А.). 

•       Розміщено на сайті Заповідника електронний варіант матеріалів конференції 

«Тарасова Гора: люди і події»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

до 160-річчя повернення Тараса Шевченка в Україну. Канів, 21 травня 2021р. / 

Упорядник: Л.О. Чорна. Київ: Панмедія, 2021. 240 с. (Чорна Л.О., Кардаш Ю.А.)  

Надано інтерв’ю – 37: 

- Казахське республіканське телебачення (м. Нур-Султан): 

 Інтерв’ю щодо культурної співпраці та наповнення юрти речами казахського 

побуту, подарованими музею делегацією з Казахстану (22 вересня, 

Коваленко В.М., Паламарчук І.Я.) 

- Канал «Ukraїner» спільно з польським національним телебаченням ТVRDokument 

(м. Київ): 

 Зйомки 40-серійного документального циклу про Україну (інтерв’ю, репортаж 

з музею Т.Г. Шевченка; зйомки 05 червня, Сокур Л.А.) 

- Телеканал СТБ (м. Київ): 

 Програма Вікна-новини (репортаж з музею Т.Г.Шевченка; зйомки 03 березня; 

трансляція 09 березня, Сокур Л.А., Коваленко В.М.) 

- ТРК «Україна» (м. Київ): 

 Інтерв’ю журналістам програми «Сьогодні: Новини» «Піщаний кар’єр навпроти 

могили Шевченка. У Каневі спалахнув скандал через плани громади» (02 квітня, 

Дзима В.В., Чорний М.Г., Миколенко Л.В.) 

- Український інформаційно–просвітницький телеканал «5 канал» (м. Київ): 

 Інтерв’ю журналістам Яні Лимаренко, Вячеславу Ромодану до сюжету»Зрізані 

дерева замість ланів широкополих: біля Шевченківського Заповідника хочуть 

вдкрити піщаний кар′єр» (09 квітня, Дзима В.В., Чорний М.Г., Миколенко Л.В.) 

 Будинок-музей Тараса Шевченка потребує термінової реставрації (28 вересня, 

Дзима В.В., Коваленко В.М., Кононенко А.В., Усов В.В.). 

- Телеканал «Україна 24» (м. Київ): 

 Інтерв’ю журналістам телеканалу щодо відновлення річкових туристичних 

маршрутів Київ-Канів та місце Шевченківського національного заповідника в 

цьому туристичному проекті (16 вересня, Чорна Л.О.). 

- Телеканал «Інтер» (м. Київ): 

 Будинок-музей Тараса Шевченка потребує термінової реставрації (28 вересня, 

Дзима В.В., Коваленко В.М., Кононенко А.В., Усов В.В.). 

- Продюсерська компанія «Спільна Перемога Продакшен» (м. Київ): 

 Інтерв’ю в експозиції музею Тараса Шевченка біля «Кобзаря» Тараса Шевченка, 

подарованого ШНЗ Леонідом Каденюком 22 травня 2014 р. для документального 

фільму з робочою назвою «Місія – Космос», присвяченого розповіді про долю 

першого космонавта Незалежної України, Героя України Леоніда 

Костянтиновича Каденюка та історії космічної галузі України /за підтримки 

Державного космічного агентства України та Державного агентства України з 

питань кіно (22 травня, Брижицька С.А.) 

- Радіо «Українська хвиля з Європи» (м. Київ): 

 Інтерв’ю «Діалоги про наболіле (Тарасова гора)» (06 жовтня, Ліховий І.Д.) 

- Інтернет-видання «Сьогодні» (м. Київ): 
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 Інтерв’ю до статті: Здоровило Т. Могила Тараса Шевченка під загрозою: у 

заповіднику новітні варвари хочуть видобувати пісок / Тарас Здоровило. 

Українська літературна газета. 2021. 09 квітня (№7(299). С. 1 (Дзима В.В., 

Чорний М.Г., Миколенко Л.В.) 

- Інтернет-видання «Лайф» (м. Київ): 

 Інтерв’ю журналістці Катерині Романік щодо недопущення будівництва 

піщаного кар’єру в зоні охоронюваного ландшафту Шевченківського 

національного заповідника (09 грудня, Чорний М.Г.) 

- Газета «Україна Молода» (м. Київ): 

 Інтерв’ю до статті: Здоровило Т. Могила Шевченка під загрозою: у заповіднику 

хочуть видобувати пісок / Тарас Здоровило. Україна Молода. 2021. 30 березня 

(№31(5763). С. 3 (Дзима В.В., Чорний М.Г., Миколенко Л.В.) 

- Українська літературна газета (м. Київ): 

 Інтерв’ю до статті: Здоровило Т. Могила Тараса Шевченка під загрозою: у 

заповіднику новітні варвари хочуть видобувати пісок / Тарас Здоровило. 

Українська літературна газета. 2021. 09 квітня (№7(299). С. 1 (Дзима В.В., 

Чорний М.Г., Миколенко Л.В.) 

- Суспільне: національна суспільна телерадіокомпанія України (м. Черкаси): 

 Програма Новин (репортаж з музею Т.Г. Шевченка; зйомки 03 березня; 

трансляція 09 березня, Сокур Л.А., Коваленко В.М.) 

 Репортаж майстер-клас «Симфонічна Майстерня» (11 травня, Леонтьєв С.А.) 

 Концерт «Симфонічна майстерня: класика і сучасність» з Академічним 

симфонічним оркестром Черкаської обласної філармонії / інтерв’ю та виступ 

(зйомки 12 травня, ефір 22 травня, Леонтьєв С.А.) 

 Рубрика новин, репортаж «Тарасова світлиця» у Каневі – ровесниця незалежної 

України»(зйомки 12 серпня, трансляція репортажу 16 серпня, Сокур Л.А., 

Ліховий І.Д.) 

 Інтерв’ю журналістці Наталії Старинець для підготовки матеріалу «Грибок на 

стінах і вода у приміщенні: музей Тараса Шевченка у Каневі руйнується» для 

рубрики «Суспільне: Новини» (24 вересня, Дзима В.В., Коваленко В.М., 

Кононенко А.В., Усов В.В.). 

 Будинок-музей Тараса Шевченка потребує термінової реставрації (28 вересня, 

Дзима В.В., Коваленко В.М., Кононенко А.В., Усов В.В.). 

- ТОВ телерадіокомпанія «Ільдана» (м. Черкаси): 

 Серія сюжетних репортажів «Поповнення музейних колекцій»:  

Інтерв’ю до сюжету «Передача сервізу ХІХ століття Канівському музею 

декоративного мистецтва» (04 квітня, Ярмош Т.В.) 

Інтерв’ю до сюжету «Передача прижиттєвого портрета Тараса Шевченка 

Шевченківському Національному заповіднику у Каневі» (04 квітня, Ліховий І.Д.) 

 Інтерв’ю до сюжету «Тарасова світлиця» в мистецькому доробку українських 

художників (03 серпня, Чулкова Т.М.) 

- Телерадіокомпанія «Вікка» (м. Черкаси): 

 Інтерв’ю журналістці Анжеліці Музиченко до сюжету «Пам'ять ніщо: під 

Тарасовою горою хочуть видобувати пісок ...» (12 квітня, 20:15, Коваленко В.М., 

Чорний М.Г.) 

 Програма Новин: справи музейні / сюжет «Музей Тараса Шевченка» «атакує» 

грибок (зйомки, інтерв’ю – 24 вересня, трансляція – 29 вересня (Дзима В.В., 

Коваленко В.М., Кононенко А.В.). 

- Радіо «UA: Українське радіо Рось»(м. Черкаси): 

 Програма «Арт-Студія» з Олексієм Юріним / інтерв’ю (12 травня, 

Леонтьєв С.А.) 

 Програма «Арт-Студія» з Олексієм Юріним / інтерв’ю (15 травня, 

Леонтьєв С.А.) 
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 Програма «Досхочу» з Олексієм Юріним (Інтерв’ю, студія; ефір 18 липня, 

Леонтьєв С.А.). 

 Програма «Арт-Студія» з Олексієм Юріним (Інтерв’ю, студія; ефір 23 липня, 

Леонтьєв С.А.). 

- Прочерк: Черкаське регіональне суспільно-політичне інтернет-видання (м. Черкаси): 

 Інтерв’ю до статті «Краєвидз Тарасової гори під загрозою: на охоронних територіях хочуть 

видобувати пісок«. URL:https://procherk.info/news/7-cherkassy/91107-kraevid-z-

tarasovoyi-gori-pid-zagrozoju-na-ohoronnih-teritorijah-hochut-vidobuvati-pisok 

(01 квітня, Коваленко В.М., Дзима В.В., Чорний М.Г., Миколенко Л.В.) 

- «Черкаський край»: інформаційний портал достовірних новин (м. Черкаси): 

 Інтерв’ю інтернет-виданню для публікації «Біля Чернечої гори хочуть збудувать 

піщаний кар’єр» URL: http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/aktualno/item/23376-bilya-

chernechoyi-gori-hochut-zbuduvati-pischaniy-kar%E2%80%99er#.YbiYq71Bzcd 

(08 квітня, Коваленко В.М.)  

- Провінція: Інформаційно-аналітичне видання (м. Черкаси): 

 Інтерв’ю до статті «Біля Шевченківського Національного заповідника в Каневі 

хочуть зробити кар'єр для видобутку піску». URL:https://pro-

vincia.com.ua/novini/55557-blya-shevchenkvskogo-naconalnogo-zapovdnika-v-kanev-

hochut-zrobiti-karyer-dlya-vidobutku-psku.html (01 квітня, Дзима В.В., 

Чорний М.Г., Миколенко Л.В.) 

– Черкаська інформаційна агенція 18 000 (м. Черкаси): 

 Інтерв’ю  журналісту Артуру Чемерису щодо розробки піщаного кар’єру на 

лівому березі Дніпра в охоронних зонах Шевченківського національного 

заповідника (16 листопада, Чорний М.Г.) 

- Газета «Житомирщина» (м. Житомир): 

 Інтерв’ю журналісту Сергію Бовкуну / Тарас Шевченко: повернення додому. 

160 років тому було перепоховано прах поета в Україні. Житомирщина. 2021. 

21 травня. № 32 (21050). С. 4. (21 травня, Брижицька С.А.) 

- Радіо «Магніт» (м. Канів): 

 Ток-шоу «Слухай, хто прийшов» – гість прямого ефіру (трансляція 18 березня, 

20 березня, Сокур Л.А., Мелашич О.О.) 

 Ток-шоу «Слухай, хто прийшов» – гість прямого ефіру; тема «Космонавти на 

Тарасовій горі» (до 60-річчя польоту першої людини в космос) (трансляція 

13 квітня, Брижицька С.А.) 

 Ток-шоу «Слухай, хто прийшов» – гість прямого ефіру; тема «Книга 

С. Брижицької «Варвара Рєпніна. Листи. Публікації» (до 31-ї річниці діяльності 

С.А. Брижицької в ШНЗ)» (трансляція 22 червня, Брижицька С.А.) 

- Громадський сайт міста «Каniv.net» (м. Канів): 

 «Якщо ми це не зупинимо, то у нас “вкрадуть” обрій, про який мріяв Кобзар» – 

інтерв’ю та матеріали для розміщення .URL: https://www.kaniv.net/news.php?p=1015 

39 (13 травня, Голуб В.В., Дзима В.В., Чорний М.Г., Миколенко Л.В.) 

 

 

 

V. НАУКОВО-ЕКСПОЗИЦІЙНА ТА ВИСТАВКОВА РОБОТА 

5.1. НАУКОВО-ЕКСПОЗИЦІЙНА РОБОТА 

Протягом 2021 року науковими співробітниками Шевченківського національного 

заповідника було проведено монтаж і демонтаж 35 стаціонарних виставок, підготовлено 

текстовий матеріал, текстівки, акти прийому музейних предметів на тимчасове 

експонування (Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М., Манжара Г.І., Басиста Н.М., Гусейнова Ю.В., 

Ярмош Т.В.), матеріали тематичних екскурсій по виставках (Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М.) 

Підготовлено та подано на затвердження науково-методичною радою матеріали до 

оглядової екскурсії музеєм «Церква Покрови Пресвятої Богородиці» (Дзима В.В, 

Юрченко І.К..)  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://procherk.info/news/7-cherkassy/91107-kraevid-z-tarasovoyi-gori-pid-zagrozoju-na-ohoronnih-teritorijah-hochut-vidobuvati-pisok
https://procherk.info/news/7-cherkassy/91107-kraevid-z-tarasovoyi-gori-pid-zagrozoju-na-ohoronnih-teritorijah-hochut-vidobuvati-pisok
https://procherk.info/news/7-cherkassy/91107-kraevid-z-tarasovoyi-gori-pid-zagrozoju-na-ohoronnih-teritorijah-hochut-vidobuvati-pisok%20(01
https://procherk.info/news/7-cherkassy/91107-kraevid-z-tarasovoyi-gori-pid-zagrozoju-na-ohoronnih-teritorijah-hochut-vidobuvati-pisok%20(01
https://procherk.info/news/7-cherkassy/91107-kraevid-z-tarasovoyi-gori-pid-zagrozoju-na-ohoronnih-teritorijah-hochut-vidobuvati-pisok%20(01
http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/aktualno/item/23376-bilya-chernechoyi-gori-hochut-zbuduvati-pischaniy-kar%E2%80%99er#.YbiYq71Bzcd
http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/aktualno/item/23376-bilya-chernechoyi-gori-hochut-zbuduvati-pischaniy-kar%E2%80%99er#.YbiYq71Bzcd
https://pro-vincia.com.ua/novini/55557-blya-shevchenkvskogo-naconalnogo-zapovdnika-v-kanev-hochut-zrobiti-karyer-dlya-vidobutku-psku.html%20(01
https://pro-vincia.com.ua/novini/55557-blya-shevchenkvskogo-naconalnogo-zapovdnika-v-kanev-hochut-zrobiti-karyer-dlya-vidobutku-psku.html%20(01
https://pro-vincia.com.ua/novini/55557-blya-shevchenkvskogo-naconalnogo-zapovdnika-v-kanev-hochut-zrobiti-karyer-dlya-vidobutku-psku.html%20(01
https://www.kaniv.net/news.php?p=1015%2039
https://www.kaniv.net/news.php?p=1015%2039
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Науковими співробітниками та екскурсоводами Заповідника здано контрольні 

екскурсії експозиціями музеїв Тараса Шевченка, «Тарасової світлиці» та територією 

Шевченківського меморіалу (Кардаш Ю.А., Гранатирко Б.В., Гуз Ю.І.). 

Упродовж звітного періоду було доповнено експозиції музеїв Заповідника, зокрема, 

подано:  

1. Музей Тараса Шевченка: 

Відділ «Тарас Шевченко в житті і творчості»: 

- оновлений фрагмент житла казахського народу – юрту (Чорна Л.О., Паламарчук І.Я., 

Авраменко В.П., Яхімович А.В., Шевченко О.М., Леонтьєв С.А., Мітіна Т.М. спільно з 

директором Мангистауського обласного історико-краєзнавчого музею, та працівницею 

посольства Казахстану в Україні). 

- текстівки українською та англійською мовами до акварелей: «Тріо», «Киргизка» 

(Яхімович А.В., Мітіна Т.М., Шевченко О.М.); 

- текстівку й розширену анотацію до фрагмента юрти українською й англійською мовами 

(Чорна Л.О., Паламарчук І.Я., Мітіна Т.М., Шевченко О.М.); 

- гілку саксаулу, привезену із місць заслання Тараса Шевченка, кайдани та текстівку / у 

вітрину до «Малої книжки» (Чорна Л.О.); 

- речі казахського побуту (канчук, піала, тринога, казан для приготування їжі; створено 

імітацію вогнища) / до юрти та окремої вітрини / (Чорна Л.О., Чорний М.Г., 

Шевченко О.М.); 

- плахту, подаровану родичкою Тараса Шевченка по лінії сестри Катерини Антоніною 

Вереміївною Красицькою / після експонування на виставці реставрованих експонатів у 

м. Києві (Чорна Л.О., Манжара Г.І.); 

- роботу Л. Жемчужникова «Лірник Дмитро Погорілий» / після експонування на виставці 

реставрованих експонатів у м. Києві (Чорна Л.О., Манжара Г.І.); 

- подано речі народного побуту, зокрема, горнята-близнята та ін. (Чорна Л.О., 

Манжара Г.І., Яхімович А.В.). 

Відділ «Історія Шевченкової могили»: 

- посмертну маску / переміщено до залу пам’яті Тараса Шевченка / (Чорна Л.О., 

Паламарчук І.Я., Сагайдак Л.О.); 

- оновлені текстівки до фотографій могили Тараса Шевченка у ХІХ ст. (1867; поч. 1880-х 

рр.) (Авраменко В.П., Паламарчук І.Я., Шевченко О.М.); 

- фото «На плавучому готелі «Чайка» (1918 р.) та текстівку українською й англійською 

мовами до нього / підготовлено для наукових співробітників коротку інформацію про 

тематику фото / (Чорна Л.О.); 

- портрети бандуриста Василя Литвина (1941-2017), заслуженого артиста України, 

співзасновника Стрітівської школи кобзарського мистецтва та Юрія Даниліва (1927-1988, 

м. Львів), керівника капели незрячих бандуристів «Карпати» / у розділ «Кобзарство» / 

(Авраменко В.П., Дзима В.В., Чорна Л.О., Кардаш Ю.А.); 

- фото Вячеслава Чорновола і Михайла Бойчишина на Тарасовій Горі. 22 травня 1993 р. 

(Чорна Л.О., Шевченко О.М.). 

2. Музей «Тарасова світлиця»: 

- Здійснено благоустрій та сезонне упорядкування території (Коломієць Л.І., Чорна Л.О.). 

- Зміни до експозиції не вносились. 

3. Історичний музей: 

- Протягом року зміни до експозиції не вносились. 

4. Музей народного декоративного мистецтва: 

- Протягом року зміни до експозиції не вносились. 

- Проведено роботу з розробки тематико-експозиційного плану з метою оновлення 

постійно діючої експозиції та тимчасового розміщення експозиції Історичного музею на 

період проведення реставраційних робіт у приміщенні будівлі Єврейських торгових рядів 

(Брижицька С.А., Коханчук В.М., Ярмош Т.В., Ісаєва О.М., Гусейнова Ю.В.). 

У всіх музеях Заповідника щомісячно проводились санітарні дні. Здійснювалися 

профілактичні заходи для запобігання пошкоджень експонатів. 
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5.2. ВИСТАВКОВА РОБОТА 

Протягом 2021 року Заповідником було організовано і проведено 55 виставок: 

35 стаціонарних, 5 пересувних та 15 онлайн-виставок. 

Зокрема, експозиційно-виставковим сектором відділу наукових досліджень 

організовано 29 виставок: 19 стаціонарних, 3 пересувні та 7 онлайн-виставок; науково-

дослідним відділом історико-краєзнавчих досліджень – 26 виставок: 16 стаціонарних, 2 

пересувні та 8 онлайн-виставок. 

 

Стаціонарні (музей Тараса Шевченка): 

(19 виставок, оглянули 36 013 відвідувача) 

1. «Я так її, я так люблю Мою Україну…» – виставка із фондової колекції 

Шевченківського національного заповідника до 95-ої річниці з часу оголошення території 

навколо могили Тараса Шевченка Державним заповідником (01 січня – 10 травня, 

вестибюль ІІ поверху, виставку відвідало 1139 осіб; вик. Коваленко В.М., Манжара Г.І., 

Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М ). 

2. «Графіка української мови» – мистецький проект Василя Чебаника (м. Київ) (01 січня-

01 березня, вестибюль І поверху, виставку відвідало 67 осіб; вик. Ліховий І.Д., 

Манжара Г.І., Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М ). 

3. Мистецький проект «Канів і Канівщина у творчості родини Красних-Ольхових» –

(м. Київ) (01 січня-01 лютого, виставковий зал № 3, виставку відвідало 24 особи; 

вик. Ліховий І.Д., Манжара Г.І., Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М ). 

4. «Смолоскип» – виставка присвячена Дню соборності України та пам’яті Героя України 

Олекси Гірника / із наукового архіву Шевченківського національного заповідника / (15-

31 січня, вестибюль І поверху, виставку відвідало 20 осіб; Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., 

Чорна Л.О.) 

5. «Краса природня» – виставка живописних полотен Віолети Монсевич (м. Київ) 

(20 лютого-21 квітня, виставковий зал №3, виставку відвідало 837 осіб; Чулкова Т.М., 

Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 

6. «Мій Шевченко» – виставка графічних творів за мотивами «Кобзаря» Т. Шевченка 

художника Василя Семенюка (м. Львів) – номінанта на здобуття Національної премії 

України імені Тараса Шевченка (02 березня-20 квітня, вестибюль І поверху, виставку 

відвідало 815 осіб; Ліховий І.Д., Манжара Г.І., Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., 

Шевченко О.М.). 

7. «Шевченкіана Івана Марчука» – виставка мистецьких творів до 85-річчя з дня 

народження митця та 160-річчя повернення Тараса Шевченка в Україну / з фондової 

колекції Шевченківського національного заповідника / (22 квітня-10 червня, вестибюль 

І поверху, виставку відвідало 1718 осіб; Ліховий І.Д., Манжара Г.І., Чулкова Т.М., 

Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 

8. «Поза часом» – мистецький проект, присвячений пам’яті Дмитра Стецька (м. Тернопіль) 

(27 квітня-28 серпня, виставковий зал № 3, виставку відвідало 5817 осіб; Чулкова Т.М., 

Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 

9. «Свою Україну любіть…» – виставка з фондової колекції Шевченківського 

національного заповідника до 60-річчя заснування Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (14 травня-09 серпня, ІІ поверх, виставку відвідало 4 452 особи; 

Манжара Г.І., Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 

10. «Нескорена журналістика» – виставка малюнків в’язня Кремля, журналіста Романа 

Сущенка (м. Черкаси) (19 травня-10 жовтня, вестибюль І поверху, виставку відвідало 

4 452 особи; Коваленко В.М., Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 

11. Виставка малюнків переможців Черкаського обласного літературно-мистецького 

конкурсу «Роду криниця віща» (17-19 травня, вестибюль І поверху, виставку відвідало 

107 осіб; Коваленко В.М., Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 

12. «Les reflexions» – мистецький проект Анатолія Леонтьєва (м. Канів) (12 червня-

28 липня, вестибюль І поверху, виставку відвідало 1 654 особи; Чулкова Т.М., 

Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 
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13. «Тарасова світлиця» в мистецькому доробку українських художників» – виставка з 

фондової колекції Шевченківського національного заповідника в рамках проекту до 30-

річчя відтворення першого народного музею «Тарасової світлиці» (01 серпня-11 жовтня, 

вестибюль І поверху, виставку відвідало 3 352 особи; Манжара Г.І., Чулкова Т.М., 

Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 

14. «Кобзар» у творах Валерія Франчука» – виставка мистецьких творів лауреата 

Національної премії імені Тараса Шевченка, народного художника України Валерія 

Франчука (м. Київ) (11 серпня-31 грудня, вестибюль ІІ поверху, виставку відвідало 4024 

особи; Манжара Г.І., Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 

15. «Заради майбутнього України» – виставка Марини Соченко (м. Київ) (23 серпня-

14 грудня, вестибюль І поверху, виставку відвідало 3 605 осіб; Коваленко В.М., 

Манжара Г.І., Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 

16. «Освячена, свята та вічна» – виставка живописних творів заслуженого діяча мистецтв 

Галини Морозової (м. Канів) (01 вересня-20 грудня, виставковий зал № 3, виставку 

відвідало 2 903 особи; Манжара Г.І., Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 

17. Літературно-мистецька виставка у рамках презентації трилогії книг «Мистецькі 

династії Саєнків у контексті української образотворчості ХХ - поч. ХХІ ст.», «Золоте 

перевесло: мистецька династія Саєнків у музеях України», «Пам’ять роду: Епістолярій» 

(30 вересня, конференц-зал, виставку відвідало 72 особи; Ліховий І.Д., Манжара Г.І., 

Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 

18. «Витинанка – це моя молитва» – виставка народного художника України Миколи 

Теліженка (м. Черкаси) (13 жовтня-31 грудня, вестибюль І поверху, виставку відвідала 946 

осіб; Манжара Г.І., Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 

19. «Діалог» – виставка мистецьких творів Володимира Гарбуза (м. Київ) – до 70-річчя з 

дня народження митця (скульптура, живопис, графіка) (21-31 грудня, виставковий зал № 3, 

виставку відвідало 9 осіб; Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Шевченко О.М.). 

Пересувні виставки: 

(3 виставки, оглянули 169 відвідувачів) 

1. «Вітряки України» – виставка живописних творів за участі заслуженого художника 

України Генрі Ягодкіна та графічних творів Ганни Носенко у рамках 

ХІХ Затуливітерівських читань (31 липня, с. Бучак, Бобрицька ТГ, виставку відвідало 

49 осіб; Юрченко І.К., Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А.); 

2. «Культурно-історична спадщина України» – виставка авторських плакатів студентів 

кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету у рамках 

проведення IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культурно-історична 

спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження» (07 жовтня, 

вестибюль І поверху, виставку відвідало 72 особи; Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., 

Гранатирко Б.В.); 

3. «Місце музеїв у житті громади» – виставка-презентація у рамках проведення бінарного 

уроку «Громада. Громадянська участь» (20 грудня, вестибюль ІІІ поверху ВСП 

«Канівський фаховий коледж культури і мистецтв Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини», виставку відвідало 48 осіб; Чулкова Т.М., 

Леонтьєв С.А., Сокур Л.А.). 

Онлайн-виставки: 

(7 виставок розміщено на YouTube-каналі «Tarasova Gora» та офіційній сторінці 

Заповідника у мережі Facebook): 

1. «Освячена, свята та вічна» – виставка живописних творів заслуженого діяча мистецтв 

Галини Морозової (м. Канів) (URL: https://www.youtube.com/watch?v=9JrKxR-91qE&t=9s; 

Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Кардаш Ю.А.) 

2. «Les reflexions» – мистецький проект Анатолія Леонтьєва (м. Канів) (URL: https:// 

www.youtube.com/watch?v=8KXpMQhsXHM; Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Кардаш Ю.А.) 

3 «Шевченкіана Івана Марчука» – виставка мистецьких творів до 85-річчя з дня 

народження митця та 160-річчя повернення Тараса Шевченка в Україну / з фондової 

колекції Шевченківського національного заповідника / (URL: https://www. 

youtube.com/watch?v=hMEXH0AJeZw; Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Кардаш Ю.А.) 

https://www/
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4. «Тарасова світлиця» в мистецькому доробку українських художників» – виставка з 

фондової колекції Шевченківського національного заповідника в рамках проекту до 30-

річчя відтворення першого народного музею «Тарасової світлиці» (URL: https:// 

www.youtube.com/watch?v=Mq-Jj4PzcHA; Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Кардаш Ю.А.) 

5. «Краса природня» – виставка живописних творів Віолети Монсевич (м. Київ) (URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ReFdAK_EHo&t=222s; Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., 

Кардаш Ю.А.) 

6. Івахненко Олександр Іванович, виставка робіт (м. Київ) (URL: https://www.youtube. 

com/watch?v=TMknWHCQ59c.; Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Кардаш Ю.А.) 

7. Виставка робіт родини Красних (м. Київ) (URL: https://www.youtube. 

com/watch?v=ALjpJxa2O-Q&t=31s; Чулкова Т.М., Леонтьєв С.А., Кардаш Ю.А.) 

 

Стаціонарні (в Музеї народного декоративного мистецтва): 
(16 виставок, оглянули 8648 відвідувачів) 

1. Виставка живопису Анни Криворотової «Дотик» (20 січня – 6 березеня, І поверх, зал № 

1, виставку відвідало 448 осіб; Басиста Н.М., Ярмош Т.В., Коханчук В.М.). 

2. Виставка світлин з репліками вінків періоду ХІХ-ХХ ст. Анни Криворотової та Катерини 

Друзь «Уквітчана» (20 січня – 15 травня, ІІ поверх, зал №7-8, виставку відвідало 

1266 осіб; Ярмош Т.В.). 

3. Виставка живопису Івана Дороша та Валентини Кравченко «Наш рідний край» 

(4 березеня – 6 квітня, І поверх, зал №2, виставку відвідало 514 осіб; Басиста Н.М.). 

4. Виставка народної картини Віктора Краєвого (до 80-ти річчя від дня народження). 

«Творіння рук і сердця» (16 березеня – 16 квітня, І поверх, вестибюль, виставку відвідало 

306 осіб; Басиста Н.М., Ярмош Т.В., Коханчук В.М.). 

5. «Образ і слово Кобзаря у вишивці» – виставка вишивки за схемами, розробленими 

Григорієм Кисілем із фондової колекції Шевченківського національного заповідника 

(09 березеня – 15 червня, І поверх, зал № 1, виставку відвідало 1344 особи; Коханчук В.М.). 

6. Виставка дипломних робіт студентів Канівського коледжу культури і мистецтв «З 

мистецтвом в серці» (20 травня – 15 липня, І поверх, вестибюль, виставку відвідало 

822 особи; Басиста Н.М.). 

7. Виставка живопису Поліни Тертишнікової «Перебираючи струни натхнення» 

(08 квітня – 11 травня, І поверх, зал № 2, виставку відвідало 75 особи; Басиста Н.М.). 

8. Виставка членів Національної спілки майстрів народного мистецтва Черкаської області 

«Етномотиви у творчості майстрів Черкащини» (06 липня – 10 серпня, І поверх, зал 

№ 2, виставку відвідало 364 особи; Коханчук В.М.). 

9. Виставка живопису Аліни Виговської «Подих мистецтва», (17 червня – 17липня, 

І поверх, зал №1, виставку відвідало 306 осіб; Басиста Н.М.). 

10. Виставка декоративного розпису «Миколаївський розпис – перлина Присамар'я », 

(14 липня – 14 серпня, І поверх, зал № 1, виставку відвідало 296 осіб; Басиста Н.М., 

Ярмош Т.В., Коханчук В.М.). 

11. Виставка різьблення Костянтина Ковгана «Карпатські мотиви на Канівщині» 

(17 липня – 7 жовтня, І поверх, вестибюль, виставку відвідало 1132 особи; Ярмош Т.В.). 

12. Виставка живопису Тетяни Кіценко «Джерело» (29 серпня – 29 вересня, І поверх, зал № 

2, виставку відвідало 565 осіб; Басиста Н.М.). 

13. «Квіти Черкащини», виставка розпису Софії Гоменюк з фондової колекції 

Шевченківського національного заповідника (04 вересня – 25 жовтня, І поверх, зал №1, 

виставку відвідало 614 осіб; Гусейнова Ю.В.). 

14. Виставка вінків, рушників та прикрас Оксани Метелиці «Кольори моїх стежин» 

(29 жовтня – 26 грудня, І поверх, зал № 1, виставку відвідало 165 осіб; Ярмош Т.В.). 

15. Виставка світлин з репліками вінків Галини Тимошенко «Від лялі до кралі» (01 жовтня 

– 31 грудня, І поверх, зал № 2, виставку відвідало 497 осіб; Ярмош Т.В., Коханчук В.М.). 

16. Виставка «Квіти як дарунок життя» (07 – 31 грудня, І поверх, вестибюль, виставку 

відвідало 68 осіб; Басиста Н.М.). 

Пересувні виставки: 

(2 виставки, оглянули 900 відвідувачів) 

https://www.youtube.com/watch?v=4ReFdAK_EHo&t=222s
https://www.youtube/
https://www.youtube/
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1. «Образ Кобзаря в народному мистецтві», виставка просвічена 207-ій  річниці від дня 

народження українського поета Тараса Шевченка. (9 березня, м. Канів, Міський будинок 

культури, відвідало 620 осіб; Коханчук В.М.) 

2. «Виставка рушників Середнього Подніпров'я», з фондової колекції Шевченківського 

національного заповідника (жовтень-грудень, м. Канів, Культурний центр, Шевченко HUB, 

відвідало 280 осіб; Ярмош Т.В.) 

Онлайн-виставки: 
(8 виставок розміщено на YouTube-каналі «Tarasova Gora» та офіційній сторінці Музею 

народного декоративного мистецтва у мережі Facebook ): 

1. «Уквітчана» (URL: https://www.facebook.com/tarasovagora/posts/3970374866315518, 

Ярмош Т.В.) 

2. «Подих мистецтва» (URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 

817515165802904&id=100026332836654, Ярмош Т.В.) 

3. «Карпатські мотиви на Канівщині» (URL: https://www.facebook.com/photo 

/?fbid=835135514040869&set=pcb.835135844040836, Ярмош Т.В.) 

4. «Джерело» (URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 861703878050699 

&id=100026332836654, Ярмош Т.В.) 

5. «Кольори моїх стежин» (URL: https://www.youtube.com/watch?v=XvFjyfgHIyE, 

Ярмош Т.В., Кардаш Ю.А.) 

6. «Київські майстри художнього скла у фондовій колекції Шевченківського 

національного заповідника» (URL: https://www.youtube.com/watch?v=BXczK2Kugh8, 

Ярмош Т.В., Кардаш Ю.А.) 

7. «Народна кераміка Середнього Подніпров’я з фондової колекції Шевченківського 

національного заповідника» (URL: https://www.youtube.com/watch?v=9DzPIgYmD9U, 

Коханчук В.М., Кардаш Ю.А.) 

8. «Кольорова гама в картинах Макара Мухи». (URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bHBMVOorrKs; Гусейнова Ю.В., Кардаш Ю.А.) 

 

До усіх виставкових проектів було підготовлено супровідний науково-

інформаційний пакет документів, зокрема, забезпечено наявність афіш, анотацій, 

підтекстовок, тематико-експозиційних планів, текстово-інформаційних матеріалів, текстів 

екскурсій виставками тощо (Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М., Басиста Н.М., Ярмош Т.В., 

Кардаш Ю.А.).  

Протягом року було організовано та проведено урочисті відкриття виставок (18), 

зустрічі з художниками (19) та власниками картин (1) (Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М., 

Ярмош Т.В., Коханчук В.М.).  

Підготовлено та здійснено 4 видання (буклети, альбом-каталог, набір листівок), з 

них 2 коштом благодійників*:  

сектор експозиційно-виставкової роботи відділу наукових досліджень: 

1. Дмитро Стецько. Поза часом. Виставка пам᾽яті: альбом-каталог / Упоряд. 

Леонтьєв С.А., Чулкова Т.М. Тернопіль: Колір Принт (ФОП Шабала Ю.Є.), 2021. 

64 с.; іл.)* 

2. Тарасова світлиця: 30 років з часу відтворення [набір листівок з серії «Тарасова 

гора в образотворчому мистецтві» фондової колекції Шевченківського 

національного заповідника] / Уклад. Кардаш Ю.А., Миколенко Л.В., Чулкова Т.М. 

Канів: Родень, 2021. 12 шт. ; іл. 

науково-дослідний відділ історико-краєзнавчих досліджень: 

3. Музей народного декоративного мистецтва: [буклет] / Автори тексту: 

Н.М. Басиста, Т.В. Ярмош. Канів, 2021. 19 с.* 

4. Народне декоративне мистецтво Канівщини: [буклет] / Автори тексту: 

Н.М. Басиста, Т.В. Ярмош. Дніпро: Видавець Ольга Обдимко. Друк: ФОП 

Обласов Володимир Анатолійович. 20 с. 

У ході виставкової роботи до фондової колекції Заповідника було залучено 77 

музейних предметів, зокрема: сектором експозиційно-виставкової роботи відділу 

https://www.facebook.com/permalink.php
https://www.facebook.com/photo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
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наукових досліджень: 48 одиниць (з них групи збереження «Живопис» та «Графіка» – 40 

робіт, «Скульптура» – 2, «Декоративно-прикладне мистецтво» – 6); науково-дослідним 

відділ історико-краєзнавчих досліджень: 29 одиниць (з них групи збереження «Живопис» 

та «Графіка» – 22 роботи, «Дерево» – 2, «Декоративно-прикладне мистецтво» – 3, «Фото» – 

2). 

 

 

VІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Науково-методична робота у Шевченківському національному заповіднику 

здійснюється відповідно до річного плану роботи, затвердженого Вченою радою 

Заповідника.  

Протягом 2021 року було проведено 9 засідань Вченої та 3 засідання Науково-

методичної рад. 

 

На Вченій раді розглядалися наступні питання: 

№ 1 від 02 лютого 

1. Звіт про роботу Заповідника у 2020 році (Доп. Коваленко В.М.)  

2. Про план роботи Шевченківського національного заповідника на 2021 рік 

(Доп.: Коваленко В.М.) 

3. Про внесення змін до складу Вченої ради Шевченківського національного заповідника 

(Доп.: Коваленко В.М.) 

№ 2 від 31 березня 

1. Про стан фінансового забезпечення Заповідника та завдання щодо розвитку системи 

надання додаткових платних послуг. Ухвалення фінансового плану на 2021 рік 

(Доп.: Тахтарова В.П.) 

2. Про розгляд проектів організаційних документів:  

     - «Положення про бібліотечно-інформаційний відділ»; 

     - «Положення про відділ культурно-освітньої роботи»; 

     - «Положення про науково-дослідний відділ охорони пам’яток історії, культури та 

природи»; 

     - «Положення про відділ наукових досліджень»; 

     - «Положення про науково-дослідний відділ історико-краєзнавчих досліджень»; 

     - «Положення про науково-дослідний відділ фондової роботи» (Доп.: Брижицька С.А., 

Вакула І.Я., Філіпович Т.І., Дзима В.В., Чорна Л.О., Коханчук В.М., Манжара Г.І.) 

3. Різне. Про участь Шевченківського національного заповідника у програмі «Велике 

будівництво / Велика реставрація» (Доп.: Коваленко В.М.) 

№ 3 від 29 квітня  

1. Про розгляд тематико-експозиційного плану Музею народного декоративного мистецтва 

(Доп.: Коханчук В.М.) 

2. Про затвердження Концепції комплектування фондової колекції Шевченківського 

національного заповідника (Доп.: Брижицька С.А.) 

3. Про розгляд проекту «Положення про періодичне видання Шевченківського 

національного заповідника» (Доп.: Сокур Л.А.) 

4. Про стан готовності музеїв, об’єктів і території Заповідника до нового туристичного 

сезону-2021:    - підписання договорів; 

   - оновлення інформаційних табличок; 

   - маркування туристичних маршрутів;  

   - санітарний стан території; 

   - виготовлення та розповсюдження промоційних матеріалів і промороликів   

     (Доп.: Кардаш Ю.А., Коханчук В.М., Сагайдак Л.О.) 

5. Про загрози природним ландшафтам в межах охоронних зон Шевченківського 

національного заповідника внаслідок господарської діяльності та забудови Лівобережної 

частини м. Канів (Доп.: Коваленко В.М., Ліховий І.Д.) 

№ 4 від 15 липня 
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1. Про виконання плану проведення культурно-освітніх заходів у І-ІІ кварталах 2021 року 

(Доп.: Філіпович Т.І.) 

2. Про затвердження «Положення про наукову діяльність Шевченківського національного 

заповідника» (Доп.: Брижицька С.А.) 

3. Про перспективи поліпшення роботи бібліотечно-інформаційного відділу 

Шевченківського національного заповідника (Доп.: Вакула І.Я.) 

4. Про виконання попередніх ухвал Вченої ради Шевченківського національного 

заповідника (Доп.: Сокур Л.А.) 

5. Про затвердження тем фундаментальних / прикладних наукових досліджень 

співробітників Шевченківського національного заповідника Гранатирка Б.В., 

Степанець А.О. («Журналу реєстрації наукових тем працівників Шевченківського 

національного заповідника») (Доп.: Коваленко В.М.) 

6. Різне 

6.1. Про встановлення флагштоку Державного Прапора України на території Тарасової 

гори.  

6.2. Про аудіо трансляцію поетичних творів Т.Г.Шевченка у виконанні народного артиста 

України, лауреата Шевченківської премії Богдана Ступки у парковій зоні Шевченківського 

меморіалу.  

6.3. Про нагородження працівників Шевченківського національного заповідника з нагоди 

відзначення 30-річчя незалежності України та відновлення першого музею Кобзаря - 

"Тарасової світлиці" (Доп.: Коваленко В.М.) 

№ 5 від 29 липня 

1. Про затвердження Правил відвідування музеїв Шевченківського національного 

заповідника (Доп.: Філіпович Т.І.) 

2. Про затвердження Концепції комплектування бібліотечного фонду Шевченківського 

національного заповідника (Доп.: Вакула І.Я.) 

3. Про затвердження Концепції та Перспективного плану організації грантової роботи в 

Шевченківському національному заповіднику (Доп.: Сокур Л.А.) 

4. Про затвердження Положення про заохочувальні відзнаки Шевченківського 

національного заповідника (Доп.: Сокур Л.А.) 

5. Про розгляд проектів організаційних документів:  

     - Положення про сектор «Тарас Шевченко в житті і творчості» відділу наукових 

досліджень; 

     - Положення про сектор «Історія Шевченкової могили» відділу наукових досліджень; 

     - Положення про сектор експозиційно-виставкової роботи відділу наукових досліджень; 

     - Положення про сектор інформаційно-екскурсійної роботи відділу культурно-освітньої 

роботи; 

     - Положення про сектор обліку науково-дослідний відділ фондової роботи; 

     - Положення про сектор збереження науково-дослідний відділ фондової роботи 

(Доп.: Брижицька С.А., Філіпович Т.І., Чорна Л.О., Леонтьєв С.А., Манжара Г.І.) 

6. Про стан підготовки до відзначення 30-річчя з часу відновлення першого музею Кобзаря 

"Тарасової світлиці" (Доп.: Чорна Л.О., Брижицька С.А.) 

7. Різне 

7.1. Про нагородження працівників Шевченківського національного заповідника з нагоди 

відзначення 30-річчя незалежності України та відновлення першого музею Кобзаря 

"Тарасової світлиці" (Доп.: Коваленко В.М.) 

№ 6 від 19 серпня 

1. Про стан підготовки до заходів з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України 

та 30-річчя незалежності України (Доп.: Кардаш Ю.А.) 

2. Про стан підготовки до проведення ІХ Міжнародних Шевченківських читань «Створення 

нової наукової біографії Тараса Шевченка: концептуальні підходи та дослідницькі 

стратегії», до 160-ї річниці з часу повернення Тараса Шевченка в Україну (23 вересня 

2021 р., м. Канів, конференц-зал музею Тараса Шевченка) (Доп.: Брижицька С.А.) 

3. Різне 
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3.1. Про рекомендацію до друку матеріалів Всеукраїнської наукової конференції до 160-

річчя повернення Тараса Шевченка в Україну «Тарасова гора: люди і події» 

(Доп.: Чорна Л.О.) 

3.2. Про надання рекомендації для вступу до аспірантури Мітіній Тетяні Михайлівні, 

старшому науковому співробітнику сектору «Тарас Шевченко в житті і творчості» відділу 

наукових досліджень (Доп.: Сокур Л.А.) 

3.3. Щодо впровадження в закладі електронних листків непрацездатності (е-лікарняних) 

(Доп.: Ходацька Л.Г., Шаповалова С.Ю.) 

№ 7 від 26 жовтня 

1. Про розробку науково-проектної документації «План організації території 

Шевченківського національного заповідника» (Доп.: Ліховий І.Д.) 

№ 8 від 23 грудня 

1. Про створення музею «Церква Покрови Пресвятої Богородиці» (Доп.: Дзима В.В.) 

2. Про розгляд проекту «Положення про музей «Церква Покрови Пресвятої Богородиці» 

(Доп.: Дзима В.В.) 

3. Про затвердження матеріалів екскурсії музеєм «Церква Покрови Пресвятої Богородиці» 

(Доп.: Дзима В.В.) 

4. Про затвердження тематико-експозиційного плану Музею народного декоративного 

мистецтва (Доп.: Брижицька С.А.) 

5. Щодо зміни меж заповідного урочища «Канівські гори» та створення парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва місцевого значення «Тарасова гора» (Доп.: Чорний М.Г.) 

6. Про план наукових заходів Шевченківського національного заповідника на 2022 рік 

(Доп.: Брижицька С.А.) 

7. Інформація про внесення змін до організаційної структури Шевченківського 

національного заповідника / перейменування, реорганізація структурних підрозділів 

(Доп.: Коваленко В.М.) 

8. Про внесення змін до складу Вченої ради Шевченківського національного заповідника 

(Доп.: Сокур Л.А.) 

9. Звіт в.о. генерального директора Коваленко В.М. про роботу у 2021 році 

(Доп.: Коваленко В.М.) 

№ 9 від 29 грудня 

1. Про погодження номенклатури справ Шевченківського національного заповідника на 

2022 рік (Доп.: Ходацька Л.Г.) 

2. Схвалення норм наукового та лекційного навантаження для співробітників 

Шевченківського національного заповідника (Доп.: Брижицька С.А.) 

3. Про внесення змін до Положення про періодичне видання Шевченківського 

національного заповідника (Доп.: Сокур Л.А.) 

 

На Науково-методичній раді розглядалися наступні питання: 

№ 1 від 03 березня (розширене засідання) 

1. Вибори голови та секретаря Науково-методичної ради Шевченківського національного 

заповідника (Доп.: Сокур Л.А.) 

2. Здача контрольної екскурсії експозиціями музеїв Тараса Шевченка, «Тарасової світлиці» 

та територією меморіалу завідувачем сектору інформаційно-екскурсійної роботи 

Кардашем Ю.А. та обговорення її результатів (Доп.: Кардаш Ю.А.)  

№ 2 від 04 березня (розширене засідання) 

1. Здача контрольної екскурсії експозиціями музеїв Тараса Шевченка, «Тарасової світлиці» 

та територією меморіалу науковим співробітником науково-дослідного відділу охорони 

пам’яток історії, культури та природи Гранатирком Б.В.  та обговорення її результатів 

(Доп.: Гранатирко Б. В.) 

№ 3 від 08грудня  

1. Здача контрольної екскурсії експозиціями музеїв Тараса Шевченка, «Тарасової світлиці» 

та територією меморіалу екскурсоводом Гузем Ю.І. та обговорення її результатів 

(Доп.: Гуз Ю.І.) 
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2. Про рекомендацію до друку альбому-каталогу виставки «Канів: Мистецькі рефлексії 

династії Красних-Ольхових» (Уклад. Т. Чулкова, С. Леонтьєв) (Доп.: Чулкова Т.М.) 

3. Про затвердження шаблону обкладинки «Наукових записок Шевченківського 

національного заповідника» (Доп.: Сокур Л.А.) 

 

Протягом звітного періоду дорадчими органами Заповідника  

прийнято рішення : 

- Про створення музею «Церква Покрови Пресвятої Богородиці» (Вчена рада, 23 грудня; 

Дзима В.В.); 

розглянуто і рекомендовано до затвердження: 

- Звіт про роботу Заповідника у 2020 році (Вчена рада, 02 лютого; Коваленко В.М.); 

- План роботи Шевченківського національного заповідника на 2021 рік (Вчена рада, 

02 лютого; Коваленко В.М.); 

- Концепцію комплектування фондової колекції Шевченківського національного 

заповідника (Вчена рада, 29 квітня; Брижицька С.А.); 

- Концепцію комплектування бібліотечного фонду Шевченківського національного 

заповідника (Вчена рада, 29 липня; Вакула І.Я.); 

- Концепцію та Перспективний план організації грантової роботи в Шевченківському 

національному заповіднику (Вчена рада, 29 липня; Сокур Л.А.); 

- Правила відвідування музеїв Шевченківського національного заповідника (Вчена рада, 

29 липня; Філіпович Т.І.); 

- Зміни до складу Вченої ради Шевченківського національного заповідника (Вчена рада, 

23 грудня;  Сокур Л.А.) 

Розглянуто і рекомендовано до друку наукові, довідкові, літературно-художні та 

рекламні видання, підготовлені науковими співробітниками Шевченківського 

національного заповідника (Науково-методична рада, 08 грудня; Чулкова Т.М.). 

Членами НМР було організовано здачу та обговорення контрольної екскурсії по 

експозиціях музеїв Тараса Шевченка, «Тарасової світлиці» та територією меморіалу 

екскурсоводами та науковими співробітниками: завідувачем сектору інформаційно-

екскурсійної роботи відділу культурно-освітньої роботи Кардашем Ю.А. (03 березня), 

науковим співробітником науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури та 

природи Гранатирком Б.В. (04 березня), екскурсоводом сектору інформаційно-екскурсійної 

роботи відділу культурно-освітньої роботи Гузем Ю.І. (08 грудня). 

Затверджено документи нормативно-правового, інструктивного та методичного 

характеру: 

- «Положення про бібліотечно-інформаційний відділ» (Вчена рада, 31 березня; Вакула І.Я.); 

- «Положення про відділ культурно-освітньої роботи» (Вчена рада, 31 березня; 

Філіпович Т.І.); 

- «Положення про науково-дослідний відділ охорони пам’яток історії, культури та 

природи» (Вчена рада, 31 березня; Дзима В.В.); 

- «Положення про відділ наукових досліджень» (Вчена рада, 31 березня; Чорна Л.О.); 

- «Положення про науково-дослідний відділ історико-краєзнавчих досліджень» (Вчена 

рада, 31 березня; Коханчук В.М.); 

- «Положення про науково-дослідний відділ фондової роботи» (Вчена рада, 31 березня; 

Манжара Г.І.);  

- «Положення про періодичне видання Шевченківського національного заповідника» 

(Вчена рада, 29 квітня; Сокур Л.А.); 

- «Положення про наукову діяльність Шевченківського національного заповідника» (Вчена 

рада, 15 липня; Брижицька С.А.); 

- Положення про заохочувальні відзнаки Шевченківського національного заповідника 

(Вчена рада, 29 липня; Сокур Л.А.); 

- Положення про сектор «Тарас Шевченко в житті і творчості» відділу наукових 

досліджень Вчена рада, 29 липня; Чорна Л.О.); 

- Положення про сектор «Історія Шевченкової могили» відділу наукових досліджень Вчена 

рада, 29 липня; Чорна Л.О.); 
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- Положення про сектор експозиційно-виставкової роботи відділу наукових досліджень 

Вчена рада, 29 липня; Леонтьєв С.А.); 

- Положення про сектор інформаційно-екскурсійної роботи відділу культурно-освітньої 

роботи (Вчена рада, 29 липня; Філіпович Т.І.); 

- Положення про сектор обліку науково-дослідний відділ фондової роботи (Вчена рада, 

29 липня; Манжара Г.І.); 

- Положення про сектор збереження науково-дослідний відділ фондової роботи (Вчена 

рада, 29 липня; Брижицька С.А.). 

- Проект «Положення про музей «Церква Покрови Пресвятої Богородиці» (Вчена рада, 

23 грудня;  Дзима В.В.) 

- Матеріали екскурсії музеєм «Церква Покрови Пресвятої Богородиці» (Вчена рада, 

23 грудня;  Дзима В.В.) 

- Тематико-експозиційний план Музею народного декоративного мистецтва (Вчена рада, 

23 грудня;  Брижицька С.А.) 

- Номенклатуру справ Шевченківського національного заповідника на 2022 рік (Вчена 

рада, 29 грудня;  Ходацька Л.Г.) 

- План наукових заходів Шевченківського національного заповідника на 2022 рік (Вчена 

рада, 23 грудня;  Брижицька С.А.) 

- Норми наукового та лекційного навантаження для співробітників Шевченківського 

національного заповідника (Вчена рада, 29 грудня; Коваленко В.М.) 

 

 У 2021 році науковими працівниками Заповідника здійснювалось науково-

методичне консультування та проводилась науково-методична робота, зокрема: 

1. Підготовлено інформаційну довідку з історії Шевченківського національного 

заповідника / На запит Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (Чорна Л.О.) 

2. Надано методичну допомогу в організації українського блоку в експозиції музею 

Форту-Шевченка Мангістауського обласного історико-краєзнавчого музею та 

передано 7 речей українського народного побуту (1920-1950-х рр.) / На запит 

Посольства Республіки Казахстан в Україні (Чорна Л.О., Чорний М.Г.) 

3. Підготовлено інформаційно-документальні матеріали з теми: «Родина Варфоломія 

Григоровича Шевченка та нащадки його роду»; надіслано книгу Ольги Ройциної 

«Эта самая любов» (Київ: Молодь, 2009) / На запит Поліщук О.П., док. філософ. 

наук, проф., директора Центру естетичної антропології та етнокультурології 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (Долгіч Н.В.). 

4. Надано методичну допомогу в написанні науково-уніфікованих паспортів 

співробітникам Заповідника Сіленко Л.Г. (9 од.), Близнюку О.А.(15 од.), 

Батеровській І.М. (13 од.), Чорному М.Г.(5 од.), Гранатирку Б.В. (10 од.), 

Юрченко І.К (16 од.), Чулковій Т.М. (4 од.), Леонтьєву С.А. (12 од.), Філіпович Т.І. 

(14 од.), Чорній Л.О. (16 од.), Авраменко В.П. (16 од.), Паламарчук І.Я. (13 д.), 

Яхимович А.Ф. (9 од.), Долгіч Н.В. (9 од.), Мітіній Т.М. (14 од.), Коханчуку В.М. 

(11 од.), Гусейновій Ю.В. (15 од.), Ярмош Т.М. (15 од.), Басистій Н.Н. (15 од.), 

Осипенко Т.В. (19 од.), Ісаєвій О.М. (14 од.), Шокуну В.В. (10 од.), Степанець А.О. 

(19 од.) (Манжара Г.І.). 

5. Надано допомогу з підготовки до здачі контрольної екскурсії співробітникам 

Заповідника Кардашу Ю.А., Гранатирку Б.В.: 

- з питань презентації експонатів залу пам’яті – матеріали видань творів 

Т. Шевченка) (Батеровська І.М.); 

- з питання методики ведення екскурсій та щодо змісту екскурсій по експозиціях 

музеїв заповідника та по Тарасовій горі (Брижицька С.А.) 

Надано методичну допомогу Осипенко Т.В., провідному зберігачу фондів 

заповідника щодо методики здачі контрольного тексту екскурсії по музею Тараса 

Шевченка (Юрченко І.К., Брижицька С.А.). 

6. Надано методичну допомогу Дяченко Л.М. та Близнюку О.А. з питань підготовки 
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статті «Шевченкіана Василія Касіяна» до науково-публіцистичного вісника 

«Чернеча гора» (Брижицька С.А.) 

7. Надано методичну допомогу Долгіч Н.В. з питань підготовки та оформлення статті 

«Я зробив усе, що зміг…» та вступної статті до збірника «Спасибі тобі, мій друже-

брате, за твої великі клопоти…»: Листи. Спогади» (збірник присвячений 200-річчю 

від дня народження Варфоломія Григоровича Шевченка») (Брижицька С.А.). 

8. Надано методичну допомогу з інвентарного опису книг фахівцю з обліку 

Нагребельній К.І. (Сіленко Л.Г.) та науково-інвентарного опису музейних 

предметів (Манжара Г.І., Сіленко Л.Г., Батеровська І.М., Гусейнова Ю.В., 

Осипенко Т.В.) 

9. Здійснено консультації щодо опису музейних предметів: 

- групи «Декоративно-прикладне мистецтво» Коханчуку В.М., Ярмош Т.В., 

Басистій Н.М. (Гусейнова Ю.В.); 

- групи «Археологія» Ісаєвій О.М., Шокуну В.В. (Осипенко Т.В.) 

10. Організовано робочу групу з розробки тематико-експозиційного плану Музею 

народного декоративного мистецтва, здійснено науково-методичне консультування 

членів робочої групи (Брижицька С.А., Коханчук В.М., Ліховий І.Д.); надано 

методичну допомогу щодо написання концепції, тематико-експозиційного плану 

співробітникам науково-дослідного відділу історико-краєзнавчих досліджень 

(31.03.2021) (Юрченко І.К.) 

11. Надано методичну допомогу з підготовки та здачі контрольної екскурсії 

експозиціями музеїв Тараса Шевченка, «Тарасовою світлицею» та Шевченківським 

меморіалом науковим співробітникам Заповідника Кардашу Ю.А., Гранатирку Б.В., 

Гузу Ю.І., Осипенко Т.В. (Брижицька С.А., Філіпович Т.І., Леонтьєв С.А.) 

12. Забезпечено науково-методичне керівництво навчальною практикою Гаєнко 

Віталіни Володимирівни, студентки 2-го курсу, групи БМТБ-19, спеціальності 

«Менеджмент» (туристичний бізнес) Київського національного університету 

технологій та дизайну, 08 лютого-06 березня (Філіпович Т.І.) 

13. Надано консультативну допомогу працівникам відділу екології та муніципального 

контролю виконавчого комітету Канівської міської ради (Чорний М.Г.) 

14. Надано пропозиції та методичні рекомендації щодо перспектив діяльності 

Шевченківського культурного центру в Каневі в.о. генерального директора 

Коваленко В.М. (Чорний М.Г.) 

15. Проведено зустріч науковців науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, 

культури і природи Заповідника з вихованцями Канівського міського центру 

туризму Канівської міської ради Черкаської області в рамках підготовки до 

Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців за напрямками «Історичне 

краєзнавство», «Фольклор та етнографія»; проведено тематичні екскурсії та надано 

науково-методичні консультації та інформаційні матеріали про пам’ятки природи 

Заповідника (22 липня, Тарасова Гора, Чорний М.Г., Миколенко Л.В., Юрченко І.К., 

Дзима В.В., Гранатирко Б.В.). 

16. Розроблено та підготовлено відеоряд про «Тарасову світлицю» (липень-серпень, 

Кардаш Ю. А., Дзима В.В., Миколенко Л.В.) 

17. Підготовлено дизайн-макет та видано комплекти листівок «Тарасова світлиця»: до 

30-річчя відтворення (липень-серпень, Кардаш Ю.А., Миколенко Л.В., Чулкова Т.М., 

Дзима В.В.) 

18. Підготовлено дизайн-макет і видано пазли «Тарасова світлиця»: до 30-річчя 

відтворення (липень-серпень, Кардаш Ю.А., Миколенко Л.В., Дзима В.В.).  

19. Надано методичну допомогу у написанні робочого і сценарного плану, організації 

та проведенні спільного культурно-освітнього заходу до Дня знань «30 років 

незалежності: «…В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» / Організатори: КЗ 

«Канівська санаторна школа Черкаської обласної ради; Шевченківський 

національний заповідник. Блок І: Організаційний; Блок ІІ: «Родинне коло»; Блок 

ІІІ: «Тарасова Гора – простір єднання» (Миколенко Л.В.) 
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20. Надано методичну допомогу в роботі за темою «Вивчення історії будівлі Музею 

народного декоративного мистецтва» студентам Канівського фахового коледжу 

культури і мистецтв: Валентину Шишці, Людмилі Суховіцькій – (Коханчук В.М.), 

Володимиру Чорному, Анні Дикій (Ярмош Т.В.) 

21. Здійснено інформаційне консультування з питань розвитку народних промислів на 

Канівщині Левківському О.М., вчителю Канівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №3 (Коханчук В.М.) 

22. Надано методичну допомогу щодо питань науково-дослідної роботи за 

затвердженими темами науковим співробітникам: «Колекція виробів зі скла у 

фондах Шевченківського національного заповідника» – Басистій Н.М. та 

Ярмош Т.В., «Канівщина в контексті суспільно-політичних подій в Україні: події, 

свідчення, персоналії (2013-2017 рр.)» – Ісаєвій О.М., «Соціально-економічний 

розвиток Канівщини у контексті будівництва Канівської ГЕС (друга половина ХХ 

ст. – початок ХХІ ст.) (2020-2024 рр.)» – Шокуну В.В. (Коханчук В.М.) 

23. Надано методичну допомогу з питань оформлення Актів приймання-передавання 

предметів музейного значення в експозицію та написання тематико-експозиційного 

плану експозиції І. В. Воропай, завідувачці наукового відділу Державного історико-

культурного заповідника «Трахтемирів» (Ісаєва О.М., Осипенко Т.В.) 

24. Надано інформаційну консультацію щодо археологічної  колекції Шевченківського 

національного заповідника С. Сиротюку, студенту Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», факультету гуманітарних наук, кафедри історії 

(Ісаєва О.М.). 

25. Надано методичну допомогу з відбору поезій та комп’ютерного набору тексту для 

видання збірника поезій родичок Тараса Шевченка Любові та Олени Майбород 

(Яхімович А.В.). 

26. Надано рекомендації щодо методики ведення екскурсій Гузу Ю.І. за результатами 

прослуховування контрольної екскурсії (Чорна Л.О., Чулкова Т.М., 

Брижицька С.А., Сокур Л.А.) 

27. Надано методичну допомогу Туліну В.І., викладачу Канівського фахового коледжу 

культури і мистецтв, в рамках якої проведено лекцію про роботу наукового 

підрозділу Заповідника для слухачів спецкурсу «Основи музеєзнавства» ВСП 

«Канівський фаховий коледж культури і мистецтв Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини» (23 лютого, Брижицька С.А.) 

28. Організовано та проведено виїзний науково-практичний семінар заступників 

директорів з виховної роботи закладів інституційного догляду та виховання дітей 

Черкаської області «Формування ключових компетентностей в умовах створення 

нової системи національно-патріотичного виховання»:  

- підготовка і проведення учнівського Флешмобу «…І стоголосо скрізь звучать / 

Рядки безсмертні «Заповіту» (26 лютого спільно з Канівською санаторною 

школою) (Чулкова Т.М.); 

- онлайн урок-лекторій на тему «Історія дослідження одного експоната» (про 

вишитий рушник Лесі Українки і Маргарити Комарової, подарований у «Тарасову 

світлицю») (Брижицька С.А.) 

29. Надано методичну допомогу вчителям та учням КЗ «Канівський міський центр 

туризму Канівської міської ради Черкаської області» у підготовці Всеукраїнських 

експедицій і конференцій «Моя батьківщина – Україна», «Українська революція: 

100 років надії і боротьби», «Державотворчі процеси в Україні: через віки у 

ХХІ століття» (Сокур Л.А., Ісаєва О.М., Ярмош Т.В.) 

30. Надано методичну допомогу вихованцям клубу «Родень» у створенні відеопроекту 

«Канівський Успенський собор» для участі в Міжнародному культурно-

соціальному проекті «Таємниці України для тебе» (Кардаш Ю.А., Сокур Л.А.) 

31. Надано методичну допомогу з підготовки та проведення онлайн-читань творів 

Т.Г. Шевченка «І повіє огонь новий з Холодного Яру…»; відзняття відеороликів в  

залах музею та Тарасовій світлиці (Дзима В.В., Миколенко Л.В., Чорний М.Г., 
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Юрченко І.К., Гранатирко Б.В.) 

32. Надано науково-методичну допомогу науковому співробітнику Гранатирку Б.В. з 

підготовки та написання тез виступу на конференції «Культурно-історична 

спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження» 

(Чорний М.Г.) 

В рамках методичної роботи науковими співробітниками Заповідника було 

активізовано перекладацьку діяльність. Так, протягом 2021 року здійснено: 

Англійська мова: 

1. Переклад (англійська – українська) листа з Міжнародного валютного фонду США / 

у рамках грантової діяльності з Посольством США в Україні (Мітіна Т.М.) 

2. Поновлення реєстрації в системі SAM.gov (офіційний веб-сайт уряду США, який 

містить інформацію про всі організації, які отримували фінансування(гранти) від 

уряду США або подавали заявки на отримання грантів) (Гранатирко Б.В., 

Мітіна Т.М.)  

3. Листування з Аланом Флауерсом, доктором Лондонського університету з питань 

впорядкування будинку, придбаного у Каневі для подальшої його передачі у 

власність Заповідника, створення Міжнародного центру Віри Річ у Каневі та 

проведено консультації з професорами Григорієм Грабовичем (Гарвардський 

визначення локації для його розміщення (Мітіна Т.М., Близнюк О.А., Ліховий І.Д.). 

4. Переклад (українська – англійська) анотацій до статей: Чорної Л.О., Сіленко Л.Г., 

Коваленко В.М., Андрієнка К.Е., Карлайл О., Долгіч Н.В., Чулкової Т.М., 

Сокур Л.А., Ісаєвої О.М., Дзими В.В., Миколенко Л.В., Нагайко К., Метик Л. 

(вик. Мітіна Т.М.) та Юрченко І.К., Гранатирка Б.В., Чорного М.Г., Шевчика В.Л. 

(вик. Гранатирко Б.В..), поданих до збірника: «Тарасова Гора: люди і події»: 

матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 160-річчя повернення Тараса 

Шевченка в Україну. Канів, 21 травня 2021р. / Упорядник: Л.О. Чорна. Київ: 

Панмедія, 2021. 240 с., іл. (Мітіна Т.М.) 

5. Переклад (українська – англійська) анотацій до статей Коваленко В.М., 

Долгіч Н.В., Бойко С.В., Ширмер Т., Вертія О., Тахана С., Сіленко Л.Г., 

Брижицької С.А., Батеровської І. М., Поліщука В.Т., Калинчук А., Кислого О., 

Лебідь-Гребенюк Є., Ромащенко Л., Кунаєва Д., Матижанова К.С., Балабаєвої А., 

Нестеренко В., Бабенка В., поданих на Дев’яту Міжнародну конференцію 

«Створення нової наукової біографії Тараса Шевченка: концептуальні підходи та 

дослідницькі стратегії», приуроченої до 160-ї річниці з часу повернення Тараса 

Шевченка в Україну, 23 вересня 2021 (Мітіна Т.М.) 

6. Переклад (українська – англійська) анотації до статті Вакули І.Я. «Бібліотека 

Шевченківського національного заповідника: історія створення, особливості 

комплектування» (Мітіна Т.М.) 

7. Переклад (українська – англійська) анотації до статті Сокур Л.А., Чулкової Т.М. 

«Нові форми музейної роботи в контексті реалізації соціальних проектів» 

(Мітіна Т.М.) 

8. Переклад та запис (англійська – українська) до Книги вражень україномовний 

переклад відгуку, залишеного Надзвичайним і Повноважним послом Турецької 

Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере. 9 вересня 2021 (Мітіна Т.М.) 

9. Переклад (українська – англійська) статті Сокур Л.А. «Project activities of 

Shevchenko National Preserve in informational society» (Мітіна Т.М.) 

10. Переклад (українська – англійська) анотації до статті Брижицької С.А., 

Батеровської І.М., Сіленко Л.Г. «Концептуальні підходи у написанні біографії 

Тараса Шевченка до жовтневого перевороту 1917 р.» (Близнюк О.А.) 

11. Переклад (англійська – українська) «додатку» до листа-запиту Міністерства 

культури та інформаційної політики України щодо пошуків втрачених об′єктів 

ювелірного мистецтва та підготовка листа-відповіді (Близнюк О.А.) 

12. Переклад (англійська – українська) пропозицій щодо передплати журналу «Хто є 

хто?» для бібліотеки ШНЗ, 
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13. Переклад (українська – англійська) анотацій до статей: Чорної Л.О., Яхімович А.В.,  

поданих для участі у Всеукраїнській (41-й)  науковій Шевченківській конференції 

«Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ», 

присвяченій 207-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка. Черкаси, Черкаський 

національний університет ім. Б. Хмельницького, 22-23 квітня 2021 (Мітіна Т.М.) 

14. Переклад (українська – англійська) підтекстівок до поданих в експозиції робіт 

Тараса Шевченка «Киргизка» та «Тріо», плахти-крилатки, горнят-близнят 

(Мітіна Т.М.) 

15. Підготовка (англійська) доповіді «Сontribution of Vira Rich in Ukrainian culture», 

переклад (українська – англійська) промов Ліхового І.Д., Миколенко Л.В. під час 

участі в Zoom-конференції конференції, присвяченій пам’яті перекладачки Вірі Річ 

(Київ – Канів – Лондон, 24 квітня) (Мітіна Т.М.) 

16. Підготовка (українська – англійська) відеоролика, присвяченого вшануванню 

пам’яті Віри Річ (Дзима В.В., Мітіна Т.М. ) 

17. Підготовка онлайн-екскурсії (англійська) «Віра Річ – життя і перекладацька 

діяльність» URL: https://www.youtube.com/watch?v=RQjgfjeMT_M (Мітіна Т.М.) 

18. Переклад 25 підтекстівок до візуальних матеріалів проекту «Вивчай світ – 

рекламуй Україну» («Discover the world – promote Ukraine») / на запит 

Кардаша Ю.А. (Мітіна Т.М.)  

19. Переклад (українська – англійська) анотації до статті Чорної Л.О. «Відзначення 

Шевченківських ювілеїв в Україні у 1961-1964 роках: порівняльний аналіз» 

(Мітіна Т.М.) 

Французька мова: 

20. Переклад (французька – українська) листа Жана Марі Рожера та листа-відповіді з 

питання візиту французької делегації з міста-побратима Ламберсар (Франція) до 

м. Канів восени 2021 року (Мітіна Т.М.) 

21.  Переклад (французька – українська) запису у Книзі вражень, залишеного 

Надзвичайним і Повноважним послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном 

06 червня 2021р. (Мітіна Т.М.) 

Підготовлено пакет документів для участі у конкурсі грантових проектів:  

1. Конкурс грантових програм Посольського фонду США зі збереження культурної 

спадщини (AFCP 2021) з проектами: 

- «Збереження Будинку музею Тараса Шевченка в Каневі» (Дзима В.В., 

Миколенко Л.В., Сокур Л.А., Тахтарова В.П., Мітіна Т.М.); 

- відновлення національного образу будівлі музею Тараса Шевченка в Каневі за 

задумом архітекторів Василя Кричевського та Петра Костирка (30 рр. ХХ ст.) 

(Дзима В.В., Миколенко Л.В., Сокур Л.А., Тахтарова В.П., Мітіна Т.М.); 

2. Конкурс малих інфраструктурних грантів від House of Europe з проєктом 

«Shevchenko Library Hub» (Вакула І.Я., Сокур Л.А.). 

3. Програма Президента України «Велике будівництво» з проєктами: 

- Реставрація пам’ятки історії місцевого значення «Будинок музею 

Т.Г. Шевченка» (Коваленко В.М., Ліховий І.Д., Дзима В.В., Миколенко Л.В.);  

- Реставрація пам’ятки історії, монументального мистецтва «Могила поета 

Т.Г. Шевченка (1861 р.)» (Коваленко В.М., Дзима В.В., Миколенко Л.В.); 

- Реставрація та збереження пам’ятки архітектури місцевого значення «Будівля, 

в якій розміщувалась крамниця єврейських торгових рядів. 1898 р.» 

(Коваленко В.М., Дзима В.В., Миколенко Л.В.); 

- Реставрація пам’ятки історії місцевого значення «Будинок Базиліанського 

училища. 1784 р.» (Коваленко В.М., Дзима В.В., Миколенко Л.В., Коханчук В.М.).  

Проект «Реставрація пам’ятки історії місцевого значення «Будинок музею 

Т.Г. Шевченка» став переможцем конкурсу – розпочато розробку проектно-

кошторисної документації для проведення реставраційних робіт протягом 

2022 року. Усі інші об’єкти потрапили до 100 обраних експертами.  

4. Проект із запровадження двомовних українськими культурними осередками 

https://www.youtube.com/watch?v=RQjgfjeMT_M
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англійською та українською мовами від Медіасервіс Megogo.  

Об’єкти Шевченківського національного заповідника увійшли до 30-ки 

культурних осередків, для яких командою Megogo буде створено двомовні 

аудіогіди. 

Діяльність Шевченківського національного заповідника та окремих його 

співробітників протягом року була відзначена нагородами, грамотами, дипломами  та 

подяками, а саме:  

 Грамота Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток української 

національної культури, збереження та популяризацію історико-культурної спадщини 

українського народу, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм / за 

підписом голови ВРУ Д. Разумкова (Розпорядження №358-к від 27 травня 2021 р.): 

- Тахтарова В.П., заступник генерального директора з фінансів та економіки; 

 Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації і обласної ради за вагомий 

внесок у справу збереження і популяризації Шевченківського меморіалу та з нагоди 30-ї 

річниці незалежності України / за підписом О. Скічка та А. Підгорного (Розпорядження 

№423/25-рс від 11 серпня 2021 р.): 

- Сокур Л.А., учений секретар; 

 Почесна грамота Черкаської обласної ради за високі трудові досягнення, вагомий внесок 

у справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу та з нагоди 30-ї 

річниці незалежності України / за підписом А. Підгорного: 

- Чеботарьова С.В., головний бухгалтер (Розпорядження від 10.08.2021 №270-р); 

- Усов В.В., головний інженер(Розпорядження від 10.08.2021 №275-р); 

- Брижицька С.А., заступник генерального директора з наукової роботи 

(Розпорядження від 10.08.2021 №264-р); 

 Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, 

вагомий внесок у справу примноження й збереження музейного фонду України, 

популяризацію Шевченківського меморіалу та з нагоди 30-ої річниці з часу відтворення 

першого народного музею Тараса Шевченка «Тарасова світлиця» / за підписом Голови 

Черкаської обласної державної адміністрації О. Скічка (Розпорядження №431 від 

19 серпня 2021 р.): 

- Мироненко В.В., фахівець (з обліку) ІІІ категорії сектору обліку науково-

дослідного відділу фондової роботи; 

- Нагребельна К.І., фахівець (з обліку) ІІІ категорії сектору обліку науково-

дослідного відділу фондової роботи; 

- Воропай В.О., заступник головного бухгалтера. 

 Грамота Обласного управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської 

облдержадміністрації за високий професіоналізм, сумлінну працю, вагомий внесок у 

розвиток галузі культури, відданість обраній справі та з нагоди 30-ї річниці 

незалежності України / за підписом керівника управління культури та охорони 

культурної спадщини Черкаської облдержадміністрації О. Шабатіна (Наказ №75 від 

11 серпня 2021 р.): 

- Леонтьєва Сергія Анатолійовича – завідувача сектору експозиційно-виставкової 

роботи; 

- Чорного Миколу Гавриловича – провідного наукового співробітника;  

- Мітіну Тетяну Михайлівну – старшого наукового співробітника;  

- Чулкову Тетяну Миколаївну – старшого наукового співробітника; 

- Шокуна Владислава Володимировича – наукового співробітника; 

- Бойко Світлану Василівну – провідного бібліотекаря; 

- Дяченко Людмилу Михайлівну – бібліографа ІІ категорії; 

- Сливу Валентину Віталіївну – бібліотекаря І категорії; 

- Сліпченко Любов Петрівну – бібліотекаря І категорії. 

 Грамота Канівської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу збереження Шевченківського 
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меморіалу та з нагоди 30-ї річниці Незалежності України / за підписом Канівського 

міського голови Ренькаса І.О. /: 

- Яхімовича Олександра Євгенійовича – провідного фахівця з державних закупівель; 

- Шаповалову Світлану Юріївну – провідного фахівця по роботі з персоналом; 

- Кривіцького Сергія Васильовича – реставратора декоративно-художніх 

фарбувань; 

- Алєксєєву Наталію Михайлівну – музейного доглядача; 

- Пошиваник Світлану Олексіївну – музейного доглядача; 

- Штефан Наталію В’ячеславівну – музейного доглядача; 

- Андрєєву Наталію Іванівну – прибиральника території; музейного доглядача; 

- Іващенко Олену Миколаївну – прибиральника службових приміщень 

 Диплом переможця міжнародного соціального проєкту «Таємниці України для тебе» за 

активну участь у проєкті та промоцію України / за підписом В. Вишиванюк, П. Клімкін, 

І. Рабарська: 

- Сокур Л.А., учений секретар; 

- Кардаш Ю.А., завідувач сектору інформаційно-екскурсійної роботи. 

 Лист-подяка Посольства Республіки Казахстан в Україні на честь 30-річчя Незалежності 

Республіки Казахстан за внесок у розвиток і зміцнення дружніх казахсько-українських 

відносин і культурного співробітництва між країнами  / за підписом посла Д. Калатаєва: 

- Коваленко В.М., в.о. генерального директора; 

- Брижицька С.А., заступник генерального директора з наукової роботи. 

 Грамота ініціативної групи «Творчий поверх» за організацію та проведення обласного 

(із розширенням) семінару-конкурсу «Роду криниця віща», роботу з обдарованою 

молоддю, виховання патріотизму / за підписом голови ініціативної групи «Творчий 

поверх» О.М. Галаєвої та письменниці, членкині НСПУ Г.А. Синьоок; 18-20 червня 

2021: 

- Коваленко В.М., в.о. генерального директора 

 Подяка Черкаського державного технологічного університету за багаторічну 

партнерську співпрацю з Черкаським державним технологічним університетом, активну 

підтримку регіонального овітнього інформаційно-просвітницько-патріотичного проєкту 

«УЧИСЬ, ПРАЦЮЙ, ЖИВИ НА ЧЕРКАЩИНІ!» та активну підтримку у проведенні IV-

ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культурно-історична спадщина 

України: перспективи дослідження та традиції збереження» / за підписом ректора 

Черкаського державного технологічного університету О. Григора; м. Черкаси, 

07.10.2021: 

- Коваленко В.М., в.о. генерального директора  

 

 

VІІ. БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
7.1. БІБЛІОТЕКА 

Керуючись законодавством України, державними, регіональними програмами, 

працівники бібліотечно-інформаційного відділу популяризували книги, періодичні видання 

використовуючи весь спектр сучасних бібліотечних послуг. 1477 читачів, реклама читання, 

тісна співпраця з дошкільними, навчальними, позашкільними дитячими закладами, 

підтримка юних талантів і уразливих верств дитячого населення, культурно-освітні заходи, 

проекти – такий перелік роботи працівників відділу бібліотеки в 2021 році. 

Робота з читачами та книжковим фондом. 
На 31.12.2021 року фонд бібліотечно-інформаційного відділу Шевченківського 

національного заповідника становить 52049 од., з них 20268 од. бібліотека-депозитарій. 

Протягом звітного періоду працівниками бібліотечно-інформаційного відділу було надано 

бібліотечні послуги 1477 читачам. Кількість відвідувань: всього – 2789. Інтернет-

відвідування – 8. Книговидача: загальна – 5887 друкованих одиниць. Робота по передплаті 

періодичних видань не проводилася за відсутності фінансування. 

Робота з книжковим фондом 
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Проведено інвентаризацію книжкового фонду за документами індивідуального 

обліку (15.03.-30.06.; згідно наказу в. о. генерального директора №33 від 02 березня 

2021 р.) 

Упродовж року до бібліотеки надійшло 102 примірники книг. Записано до 

інвентарної книги 102 примірники. На всі книги зроблено бібліографічні описи. 

Проводилось переведення книжкового фонду з бібліотечної класифікації ББК на сучасну 

класифікацію УДК. 

Довідково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотеки 
З метою активізації комунікації з дійсними та потенційними користувачами 

бібліотеки було створено офіційну інтернет-сторінку у мережі Facеbook «Бібліотека. 

Тарасова гора», на якій протягом звітного періоду було оприлюднено інформацію щодо 

нових надходжень бібліотеки, анонсовано культурно-освітні, наукові, бібліотечні заходи, 

представлено онлайн-виставки. Аналогічні дописи представлено і на офіційному веб-сайті 

Заповідника, на офіційній сторінці Заповідника у мережі Facеbook та на YouTube-каналі 

«Tarasova Gora» (зміст оприлюднених матеріалів подано у розділі 4.4.)  

Протягом звітного періоду співробітниками бібліотеки підготовлено та надано 

32 інформаційні, тематичні та бібліографічні довідки: 

Інформаційні: 1 

1. На запит управління економіки Райдержадміністрації щодо діяльності бібліотеки 

для паспорту району та громади (вик. Вакула І.Я.) 

Тематичні: 19 

1. Творчість українських поетів та письменників Черкащини / На запит 

Коваленко В.М., в.о. генерального директора Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

2. Космонавти на могилі Тараса Шевченка / На запит Брижицької С.А., заступника 

ген. директора з наукової роботи Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

3. Філософські погляди Тараса Шевченка / На запит Гранатирка Б.В., наукового 

співробітника науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури і 

природи Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

4. Ідеологія Миколи Міхновського до 120-річчя виходу у світ брошури «Самостійна 

Україна» / На запит Гранатирка Б.В., наукового співробітника науково-дослідного 

відділу охорони пам’яток історії, культури і природи Заповідника 

(вик. Дяченко Л.М.) 

5. Характеристика та аналіз поезій Тараса Шевченка «Мені тринадцятий минало», 

«Реве та стогне Дніпр широкий», «Мені аж страшно, як згадаю…» / На запит 

Гранатирка Б.В., наукового співробітника науково-дослідного відділу охорони 

пам’яток історії, культури і природи Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

6. Братерство Тарасівців / На запит Коваленко В.М., в.о. генерального директора 

Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

7. Художник І. Храпко / На запит Мітіної Т.М., с.н.с. відділу наукових досліджень 

(вик. Дяченко Л.М.) 

8. Художнє оформлення дитячих видань Тараса Шевченка / На запит Леонтьева С.А., 

зав. сектору експозиційно-виставкової роботи Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

9. Гори міста Канева» / На запит Руденко О.Ф., учителя загальноосвітньої школи 

с. Пекарі(вик. Слива В.В.) 

10. Висвітлення Шевченкової тематики в нарисі М. Коцюбинського «Шевченкова 

могила» / На запит Авраменко В.П., зав.  сектору «Історія Тарасової могили» 

(вик. Дяченко Л.М.) 

11. Тарасова гора в роки війни / На запит Батеровської І.М., зав. сектору зберігання 

Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

12. Шляхами Григорія Сковороди / На запит Брижицької С.А., заступника 

ген. директора з наукової роботи Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

13. Краєзнавчий матеріал шевченківськими місцями Черкащини / На запит 

Юрченко І.К., с.н.с. Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

14. Висвітлення шевченківської тематики в творчості поетів та письменників 
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Черкащини / На запит Коваленко В.М., в.о. генерального директора Заповідника 

(вик. Дяченко Л.М.) 

15. Вплив образу творчості Тараса Шевченка на епохальні події вітчизняної історії, 

соціально-філософський аспект / На запит Гранатирка Б.В., наукового 

співробітника науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури і 

природи Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

16. Образ козаків у творчості А.Кащенка/ На запит Манжари Г.І., головного зберігача 

фондів Заповідника(вик. Дяченко Л.М.) 

17. Київ в образотворчому мистецтві (підбірка фотоальбомів) / На запит Манжари Г.І., 

головного зберігача фондів Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

18. Творчість Олександра Бакуменка (подаровані видання з автографами) / На запит 

Батеровської І.М., зав. сектору зберігання Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

19. Видання Дм. Красицького / На запит Бойко С.В., провідного бібліотекаря 

інформаційно-бібліотечного відділу Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

Бібліографічні: 12 

1. Бібліографічні матеріали про художника Івана Марчука. Підбірка видань з його 

ілюстраціями / На запит Чулкової Т.М., с.н.с. відділу наукових досліджень 

Заповідника (вик. Дяченко Л.М.)  

2. Бібліографічні дані та сканкопії віршів з видання: Taras Shevchenko. Kobzar. – Київ: 

Мистецтво, 2013 / На запит Видавництва «Преса України» від 30 квітня 2021 р. 

(вик. Вакула І.Я.) 

3. Тарасова світлиця – історія створення / На запит Леонтьева С.А., зав. сектору 

експозиційно-виставкової роботи Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

4. Живопис Валерія Франчука / На запит Леонтьева С.А., зав. сектору експозиційно-

виставкової роботи Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

5. Мистецька династія Олександра Саєнка / На запит Леонтьева С.А., зав. сектору 

експозиційно-виставкової роботи Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

6. Матеріали про життя та творчість Тараса Шевченка / На запит Гука Ю.І., 

екскурсовода Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

7. Матеріали про пам′ятку історії Софію Київську/ На запит Манжари Г.І., головного 

зберігача фондів Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

8. Спогадисучасників Тараса Шевченка, за матеріалами описів газетно-журнального 

каталогу / На запит Брижицької С.А., заступника ген. директора з наукової роботи 

Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

9. Життя і творчість Григорія Сковороди / На запит Брижицької С.А., заступника 

ген. директора з наукової роботи Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

10. Життя і творчість Тараса Шевченка / На запит Кугно Р.О., екскурсовода 

Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

11. Минуле Канева та його околиць, туристичні маршрути / На запит Юрченко І.К., 

с.н.с. Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

12. Вшанування пам’яті Шевченка / На запит Чорної Л.О., зав. відділом наукових 

досліджень Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

Організовано книжково-ілюстративних виставок –36 (ут.ч. 9 в онлайн-форматі*): 

1. Шевченкіана Василя Касіяна / до 125-річчя від дня народження українського 

графіка (1896-1976) (01-15 січня, Дяченко Л.М.) 

2. Сила єдності (Дяченко Л.М.); Самоспалення в ім’я відродження України: до дня 

Соборності України та до дня трагічної загибелі (самоспалення) 1978 року на 

Тарасовій горі Олекси Гірника (15-30 січня, Дяченко Л.М.); Сила єдності: до Дня 

Соборності України, віртуальна виставка (22 січня, Бойко С.В., Вакула І.Я., 

Кардаш Ю.А.)* 

3. Пам'ять загиблих у спадок живим…: до дня визволення м. Канева від нацистів 

(26 січня-06 лютого, Слива В.В.). 

4. Пам`ятайгероїв Крут (27 січня-03 лютого, Сліпченко Л.П.) 
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5. Я в серці маю те, що не вмирає!: до 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

(16 лютого, Бойко С.В.) 

6. Нашу душу гріє мова – українська, барвінкова (19-26 лютого, Сліпченко Л.П.) 

7. Тарас Шевченко у часі та просторі: до 207-ої річниці від дня народження та 160-

річчя від дня смерті Т.Г. Шевченка (02-27 березня, Дяченко Л.П., Бойко С.В., 

Слива В.В., Кардаш Ю.А.)* 

8. Чарівний світ дитинства: до Всеукраїнського тижня дитячого та юнацького читання 

(19 березня-01 квітня, Сліпченко Л.П.)* 

9. Шевченкіана Василя Лопати: до 80-річчя від дня народження українського графіка 

(1896-1976) (13-28 квітня, Дяченко Л.М.) 

10. Чорнобиль: без права на забуття. До 35 - річчя з часу Чорнобильської трагедії, 

віртуальна та книжково-ілюстративна виставка (22 квітня-06 травня, Слива В.В., 

Кардаш Ю.А.)* 

11. Чарівне моє довкілля: до Дня Землі(22-27 квітня, Сліпченко Л.П., Кардаш Ю.А.) 

12. Геній правди: до 160 річчя з часу перепоховання Тараса Шевченка на Тарасовій 

горі в Каневі (28 квітня-25 травня, Дяченко Л.М. ) 

13. З «Кобзарем» по життю: до дня виходу у світ першого видання «Кобзаря» Тараса 

Шевченка віртуальна та книжково-ілюстративна виставка (26 квітня, Бойко С.В.)* 

14. Україна шлях до Європи: до Дня Європи в Україні віртуальна та книжково-

ілюстративна виставка (15 травня, Бойко С.В.)* 

15. Письменники – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка» 

віртуальна та книжково-ілюстративна виставка (20 травня, Бойко С.В.) 

16. Видатний вчений-книгознавець, наш земляк Йосип Баренбаум: до 100 річчя від дня 

народження (25 травня-15 червня, Дяченко Л.М.) 

17. Книжкова планета Дитинства: до міжнародного Дня захисту дітей, віртуальна та 

книжково-ілюстративна виставка (30 травня-10 червня, Сліпченко Л.П., 

Кардаш Ю.А.)* 

18. Конституція України: з глибини віків до сьогодення (28 червня-02 липня, 

Дяченко Л.М., Сліпченко Л.П.) 

19. Іван Дзюба – унікальна постать національної еліти. До 90-річчя з дня народження 

(26 липня, Вакула І. Я.)* 

20. Незалежна і єдина, будь навіки, Україно: до 30 – річчя Незалежності України, 

віртуальна книжкова виставка (19-28 серпня, Слива В. В.)* 

21. Велетень української літератури: до 165-річчя з дня народження українського 

письменника Івана Франка (26 серпня-07 вересня, Сліпченко Л.П.) 

22. Літописець української історії: до 155-річчя від дня народження Михайла 

Грушевського(29 вересня, Бойко С. В.) 

23. Мій рідний Канів, ти землі окраса: до Дня Канева (08-15 вересня, Слива В. В.) 

24. Поезія – цезавждинеповторність (22-30 вересня, Слива В. В.) 

25. Незалежна і єдина, будь навіки Україно!: до 30 річчя з дня проголошення 

Незалежності України (20 серпня-04 вересня, Дяченко Л. М.) 

26. Державний діяч, науковець, історик, громадянин»: до 10-річчя з часу смерті Петра 

Тимофійовича Тронька (12 вересня) (10-18 вересня, Дяченко Л. М.) 

27. Бібліотека – мудрість всіх віків!: до Всесвітнього дня бібліотек (08 вересня-

01 жовтня, Дяченко Л. М.) 

28. Апостол правди і науки: до 180-річчя від дня народження Михайла Драгоманова 

(30 вересня, Дяченко Л. М.) 

29. Козацькому роду нема переводу: до Дня українського козацтва (12-15 жовтня, 

Сліпченко Л. П.) 

30. День українського козацтва. Свято Покрови (07-17 жовтня, Дяченко Л. М.) 

31. Дмитро Красицький – письменник та шевченкознавець: до 120-ї річниці від дня 

народження (06 листопада, Бойко С.В.). 

32. День української писемності та мови (09-16 листопада, Дяченко Л. М.) 
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Одним з пріоритетних напрямів діяльності бібліотеки у 2021 році було переведення 

бібліотечних фондів з системи ББК на УДК. Так, протягом звітного періоду на систему 

УДК було переведено 1114 одиниць бібліотеки-депозитарію: 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови (вик. Дяченко Л.М). 

2 Релігія. Теологія (вик. Дяченко Л.М).. 

159.9 Психологія (вик. Дяченко Л.М). 

030 Універсальні довідкові видання (вик. Дяченко Л.М). 

101/141Філософія (вик. Дяченко Л.М). 

75 Мистецтво (вик. Дяченко Л.М). 

811.161.2 Українська мова (вик. Дяченко Л.М). 

37 Освіта. Виховання (вик. Дяченко Л.М). 

030 Універсальні довідникові видання (вик. Дяченко Л.М). 

908 Краєзнавство (вик. Дяченко Л.М). 

94(477) Історія міст і сіл (вик. Дяченко Л.М). 

Надано методичну допомогу у визначенні УДК на наукові публікації: 

1. 

С
л
іп

ч
ен

к
о

 Л
.П

. 

Тарас Шевченко «Добрий і єдиний мій». До 130-річчя від дня смерті Варвари 

Рєпніної / На запит Брижицької С.А., заступника ген. директора з наукової 

роботи Заповідника 

2. Консолідовані документально-інформаційні ресурси, як засіб збереження 

культурної спадщини / на прикладі Шевченківського національного 

заповідника / На запит Сокур Л.А., ученого секретаря Заповідника 

3. Документально-інформаційні ресурси як засіб відображення подій на 

Тарасовій горі / На запит Сокур Л.А., ученого секретаря Заповідника 

4. Традиції вшанування пам`яті Тараса Шевченка в Башкортостані / На запит 

Брижицької С.А., заступника ген. директора з наукової роботи Заповідника  

5. 

С
л
и

в
а 

В
.В

. 

К вопросу взаимосвязей украинских и казахских мотивов в поэзии Тараса 

Шевченко/ На запит Брижицької С.А., заступника ген. директора з наукової 

роботи Заповідника 

6. Выдающиеся исследователи жизни Тараса Шевченко / На запит 

Брижицької С.А., заступника ген. директора з наукової роботи Заповідника  

7. «Внутрішня» біографія Тараса Шевченка в його журналі та повістях / На 

запит Брижицької С.А., заступника ген. директора з наукової роботи 

Заповідника 

8. 

Б
о
й

к
о

 С
.В

. 

Родовід Тараса Шевченка у його нащадках / На запит Яхімович А.В., с.н.с. 

відділу наукових досліджень Заповідника 

9. Тарасова гора як рефлексивне середовище творчості Олександра Саєнка / На 

запит Чулкової Т.М., с.н.с. відділу наукових досліджень Заповідника 

10. Шевченкознавчі відкриття з фондів Державного архіву Черкаської області / 

На запит Брижицької С.А., заступника ген. директора з наукової роботи 

Заповідника 

11. Східні мотиви у творчості Тараса Шевченка / На запит Брижицької С.А., 

заступника ген. директора з наукової роботи Заповідника 

12. Пам’ятний знак Шевченку на Смоленському кладовищі як матеріальний знак 

зв’язку поколінь / На запит Брижицької С.А., заступника ген. директора з 

наукової роботи Заповідника 

13. Літопис життя Тараса Шевченка мовою образотворчого мистецтва (1814-

1829) (на матеріалах колекції Шевченківського національного заповідника) / 

На запит Брижицької С.А., заступника ген. директора з наукової роботи 

33. У пам'ять про скорботний 33: до дня пам`яті жертв голодоморів в Україні 

(23 листопада-08 грудня, Слива В. В.) 

34. Талант Миколи Шамрая: до 70-річчя з дня народження письменника (08-14 грудня, 

Сліпченко Л. П.) 

35. З передзвоном на поріг вже ступає Новий рік (10-31 грудня, Слива В. В.) 

36. Різдвяні свята в Україні (11-30 грудня, Дяченко Л. М.) 
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Заповідника 

14. Сприймання та розуміння постаті Тараса Шевченка іноземними 

шевченкознавцями у ХХ столітті / На запит Брижицької С.А., заступника 

ген. директора з наукової роботи Заповідника 

15. ВіхижиттяГенія у малярських творах художника О.О. Шевченка 

(м. Семипалатинськ) / На запит Брижицької С.А., заступника ген. директора з 

наукової роботи Заповідника 

16. Творчество Тараса Шевченко в Казахстане в исследованиях литературоведов 

и искусствоведов / На запит Брижицької С.А., заступника ген. директора з 

наукової роботи Заповідника 

17. Биография М.О. Ауэзова как литературный жанр и творческий процесс / На 

запит Брижицької С.А., заступника ген. директора з наукової роботи 

Заповідника 

18. Василь Маслов – один з перших біографів Т.Г. Шевченка / На запит 

Брижицької С.А., заступника ген. директора з наукової роботи Заповідника 

19. Проблемы перевода казахских художественных произведений на 

иностранные язики / На запит Брижицької С.А., заступника ген. директора з 

наукової роботи Заповідника 

20. Визуальный нарратив о жизни поэта в изобразительном искусстве Казахстана 

/ На запит Брижицької С.А., заступника ген. директора з наукової роботи 

Заповідника 

21. 

Б
о

й
к
о

 С
.В

. 

Художньо-біографічна епічна шевченкіана останнього тридцятиріччя: 

загальні риси / На запит Брижицької С.А., заступника ген. директора з 

наукової роботи Заповідника 

22. Выдающиеся исследователи жизни Тараса Шевченко/ На запит Брижицької 

С.А., заступника ген. директора з наукової роботи Заповідника 

23. Філокартична колекція у фондах Шевченківського національного заповідника 

/ На запит Вакули І.Я., зав. бібліотечно-інформаційного відділу Заповідника 

Здійснено пошук та підбір інформаційних ресурсів на запит користувачів за темами: 

1. Канівський рух і Володимир Петренко / На запит Чорної Л.О., зав. відділом 

наукових досліджень Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

2. Публікації ученого-українознавця, громадського діяча Петра Кононенка / На запит 

Брижицької С.А., заст. ген. директора з наук. роботи Заповідника 

(вик. Дяченко Л.М.) 

3. Висвітлення шевченківської тематики в творчості поетів та письменників 

Черкащини / На запит Коваленко В.М., в.о. ген. директора Заповідника 

(вик. Дяченко Л.М.) 

4. Видання науковців Шевченківського національного заповідника / На запит 

Пустовіт Л.Б., архіваріуса Заповідника (вик. Дяченко Л.М.) 

5. Історична довідка про назву міста Канів за матеріалами Енциклопедичного 

словника / Ф. Брокгауз та І. Ефрон Т. ХІV – С-Петербург, 1845 / На запит 

Ісаєвої О.М., с.н.с. наук.-досл. відділу істор.-краєзн. Досліджень Заповідника 

(вик. Дяченко Л.М.) 

Протягом року було надано науково-методичну та інформаційну допомогу: 

1. З питань оформлення списку використаних джерел та бібліографічного опису 

опрацьованої літератури до наукових праць / На запит наукових співробітників 

Заповідника (Вакула І.Я., Бойко С.В., Сліпченко Л.П., Слива В.В., Дяченко Л.М.).  

2. Щодо написання дипломної роботи «Актуальність бібліотек в сучасному світі» / На 

запит Суховіцької Л., студентки 4 курсу відділу аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво Канівського фахового коледжу культури і мистецтв (вик. Вакула І.Я.) 

Також протягом звітного періоду працівниками бібліотеки Шевченківського 

національного заповідника було: 
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- підготовлено пакет документів та взято участь у конкурсі малих інфраструктурних 

грантів з проєктом "Shevchenko Library Hub" від House of Europe (Вакула І.Я., 

Сокур Л.А.); 

- підготовлено і проведено 20 культурно-освітніх заходів (дані подано у розділі 4.2.); 

- опубліковано 12 статей у регіональних друкованих ЗМІ, забезпечено інформування 

громадськості через електронні ресурси (Facebook, YouTube, Instagram) (розділ 4.4.); 

- взято участь у роботі 2 науково-практичних конференцій з доповідями (розділ 3.2.), 

опубліковано 1 статтю у науковому щорічнику (розділ 3.3.); 

- здійснено відрядження до Освіторії-хаб (м. Київ), з метою вивчення досвіду організації 

бібліотечного простору, документально-інформаційного забезпечення бібліотеки, 

комплектування фонду, електронних каталогів, сучасного технічного обладнання тощо 

(розділ 8); 

- організовано і проведено Zoom-зустріч з поетесою Валентиною Коваленко 

(розділ 4.4.); 

- здійснено листування з Міністерством культури та інформаційної політики України та 

з Українським інститутом книги щодо комплектування бібліотечних фондів (Лист від 

30 квітня 2021 №158; Лист від 09 вересня 2021 № 323, Вакула І.Я.); 

- розроблено та затверджено в установленому порядку Концепцію комплектування 

бібліотечного фонду (Вакула І.Я., Сокур Л. А.); 

- оновлено Положення про інформаційно-бібліотечний відділ (Вакула І.Я., Сокур Л. А.); 

- організовано роботу з людьми, які потребують постійної уваги; 

- забезпечено належні умови для продуктивної праці трудового колективу, дотримання 

вимог законодавства про працю, санітарних норм, правил та норм охорони праці, 

техніки безпеки тощо. 

 

7.2. АРХІВ 

Протягом 2021 року архів Заповідника організовував свою роботу відповідно до 

повноважень, наданих ст. 13 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», керуючись Конституцією України, законами України, актами Президента 

України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

наказами Державної архівної служби України, Положенням про архів Шевченківського 

національного заповідника, Правилами роботи архівних установ України, Правилами 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, інструкціям, 

розпорядженнями генерального директора та іншими нормативними актами. 

Відповідно до завдань діяльності архіву протягом звітного періоду забезпечено:  

- приймання на зберігання документальних матеріалів, що мають наукове значення та 

документів поточного діловодства від підрозділів Заповідника; 

- реєстрацію, облік документів, що надійшли до архіву; 

- зберігання, охорону та використання інформації, що міститься у архівних документах. 

У звітному періоді від наукових співробітників Заповідника до архіву було 

прийнято 58 одиниць збереження, а саме:  

- документи з кадрової роботи (7 од., Ходацька Л.Г.); 

- тексти екскурсій англійською та німецькою мовами (2 од., Близнюк О.Ф..); 

- тексти екскурсій англійською та французькою мовами (2 од., Мітіна Т.М.); 

- особовий архів генерального директора Піняка М.В. (13 од. Паламарчук І.Я.); 

- протоколи науково-методично ради Шевченківського національного заповідника за 

2019 рік (1 од., Сокур Л.А.); 

- протоколи науково-методично ради Шевченківського національного заповідника за 

2020 рік (1 од., Сокур Л.А.); 

- план роботи Шевченківського національного заповідника на 2020 рік (1 од., 

Сокур Л.А.); 

- план роботи Шевченківського національного заповідника на 2021 р. (1 од., Сокур Л.А.); 

- звіт про роботу Шевченківського національного заповідника у 2020 році (1 од., 

Сокур Л.А.); 
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- атестація - 2020 рік. (1 од., Сокур Л.А.); 

- вхідна кореспонденція 01.01.20-30.09.20 (1 од., Ткач В.А.); 

- будівельно-кошторисна документація  по об’єктах «Могила та пам’ятник 

Т.Г. Шевченка» і «Музей Т.Г. Шевченка» 2010-2011рр. (12 од. Дзима В.В.); 

- формування страхового фонду документації по об’єкту «Музей Т.Г. Шевченка» (17 од. 

Пустовіт Л.Б.). 

На всі документи, що надійшли до архіву було оформлено акти приймання-

передавання документів на постійне зберігання та внесені зміни до облікових документів. 

Протягом 2021 року до архіву надійшов 351 запит на доступ до архівних матеріалів. 

Для задоволення потреб користувачів було видано архівні документи, з метою їх наукового 

опрацювання та використання статистичних даних у практичній діяльності, зокрема:  

- Ф – 1. Науково-адміністративна робота (43 справ); 

- Ф – 3. Експозиції музеїв (13 справ); 

- Ф – 4. Виставкова робота (4 справи); 

- Ф – 5. Документи, літописи дослідження пов’язанні з Т.Г. Шевченком та з історією 

Тарасової гори (11 справ); 

- Ф – 6. Реєстрація відвідувачів (9 справ); 

-Ф – 7. Екскурсійна робота (7 справ); 

- Ф – 9. «Ремонт та реконструкція будинок – музей Т.Г.Шевченка» (256 справ); 

- Ф – 11. Фото (1 справа); 

- Ф – 12. Особові архіви (4 справи); 

- Ф – 13. Листування (1 справа) 

-Ф – 23. Шевченко у народній творчості (1 справа ); 

-Ф – 29. Спогади про історію Шевченкової могили (1 справа). 

В рамках реалізації проекту «Велика реставрація» Українському державному 

інституту культурної спадщини було видано 193 справи фонду №9 «Будівництво, 

реконструкція, ремонтні та реставраційні роботи» (згідно наказу в. о. генерального 

директора від 05 жовтня 2021 №139 а), виготовлено 17 справ страхового фонду та 

оцифровано 357 аркушів технічної документації. 

Продовжено оформлення електронних описів фонду № 9 «Будівництво, 

реконструкція, ремонтні та реставраційні роботи», який, за кількістю звернень, є найбільш 

затребуваним серед науковців та інженерно-технічного персоналу. 

Упродовж звітного періоду зі структурними підрозділами закладу було організовано 

роботу з формування проекту номенклатури справ Шевченківського національного 

заповідника. Забезпечено тісну співпрацю з усіма підрозділами та окремими 

співробітниками, налагоджено поточну роботу з надання методичної та консультаційної 

допомоги щодо роботи з архівними матеріалами, організації поточного діловодства та 

архівної справи тощо. 

Архівом забезпечено тісну співпрацю з усіма структурними підрозділами 

Заповідника та окремими співробітниками, налагоджено поточну роботу з надання 

методичної та консультаційної допомоги щодо роботи з архівними матеріалами, організації 

поточного діловодства та архівної справи тощо. 

Продовжено роботу з обліку документів, що зберігаються в архіві установи, 

удосконалено ведення внутрішньої облікової документації, уточнено склад та обсяг фонду, 

здійснено аналіз документально-інформаційного архівного фонду для створення науково-

довідкового апарату до документів постійного зберігання. Проведено низку заходів 

орієнтованих на поліпшення фізичного стану документів (оправлення та підшивка 

документів тощо). За результатами перевірки виявлено документи які потребують 

дезінфекції, дезінсекції, реставрації, оправлення та реставрації. 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності архіву Заповідника було і залишається 

переведення в електронний (сканований) вигляд документів та довідкового апарату до них. 

Зокрема, у 2021 році було здійснено оцифрування та переведено в електронний вигляд 6 

справ (Ф.9, Опис, «Шевченкова могила, пам’ятники»). 
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VІІІ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ 

З метою підвищення кваліфікації, набуття нових професійних знань та 

впровадження передового досвіду працівники Заповідника протягом звітного періоду 

брали участь у фаховому навчанні – стажуванні, тренінгах та семінарах з підвищення 

кваліфікації. 

Тренінги та семінари (відрядження): 

№ 

з/п 

 

З М І С Т   Р О Б О Т И 

Термін  

виконання 

Виконавець 

1. Підвищення кваліфікації за тематикою 

«Розсекречені: онлайн-курс про роботу з 

архівами КҐБ» (дистанційне навчання на 

порталі студії онлайн-освіти «EdEra». Режим 

доступу: https://courses.ed-

era.com/courses/course-

v1:Renaissance+KGB_4+2019_ 0512 /about 

05-08 січня Чорна Л.О. 

(Сертифікат від 

10.01.2021), 

Пустовіт Л.Б. 

(Сертифікат від 

21.02.2021) 

2. Підвищення кваліфікації за тематикою «100 

років українського мистецтва за 100 хвилин» 

(дистанційне навчання на базі платформи 

масових відкритих он-лайн курсів «Wisecow») 

12-16 січня Леонтьєв С.А. 

Чулкова Т.М. 

3. Онлайн лекція Дарини Скрипник-Миськи 

«Доступно про мистецтво» 

13 січня Леонтьєв С.А. 

Чулкова Т.М. 

4. Онлайн тренінг «Гіпермаркет культури: 10 

кроків сталості, які доступні кожному музею» 

/Одеський художній музей/ 

30 січня Леонтьєв С.А, 

Чулкова Т.М., 

Чорна Л.О. 

5. Підвищення кваліфікації за тематикою 

«Наукова комунікація в цифрову епоху» 

(дистанційне навчання на базі платформи 

масових відкритих он-лайн курсів 

«Prometheus» на базі Києво-Могилянської 

академії 

03 - 18 

лютого 

Мітіна Т.М. 

(Сертифікат від 

19.02.2021) 

Яхімович А.В. 

(Сертифікат від 

19.02.2021) 

6. Методичний семінар з елементами тренінгу 

«Стратегічне планування діяльності закладу» 

(за участі представників «Агенції 

регіонального розвитку» та Управління 

культури та охорони культурної спадщини 

Черкаської ОДА) 

15 лютого Коваленко В.М. 

Сокур Л.А. 

Чорний М.Г. 

Вакула І.Я. 

Кононенко А.В. 

Коханчук В.М. 

Миколенко Л.В. 

Дзима В.В. 

Ліховий І.Д. 

Ходацька Л.Г. 

Тахтарова В.П. 

Мелашич О.О. 

Воропай В.О. 

7. Навчальний онлайн-вебінар за темою: «Закон 

про електронні трудові, дистанційна робота 

по новому, гарячі кадрові зміни в кадровій 

практиці 2021» 

16 лютого Ходацька Л.Г. 

Шаповалова С.Ю. 

8. Перший міжнародний онлайн-форум 

«МСУМК Art Forum» / Музей сучасного 

українського мистецтва Корсаків, м. Луцьк/ 

25 лютого Леонтьєв С.А. 

Чулкова Т.М. 

9. Онлайн-лекція доктора філологічних наук, 

професора КНУ ім. Т. Шевченка Наєнка М.К. 

«Муза Шевченка без кордонів» 

11 березня Коваленко В.М. 

Сокур Л.А. 

Чулкова Т.М. 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Renaissance+KGB_4+2019_
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Renaissance+KGB_4+2019_
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Renaissance+KGB_4+2019_
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10. Онлайн-лекція кандидата філософських наук, 

доцента КНУ ім. Т. Шевченка 

Погорілого А.О. «Шевченко і філософія» 

11 березня Леонтьєв С.А. 

Філіпович Т.І. 

Чорна Л.О. 

Чорний М.Г. 

Авраменко В.П. 

Паламарчук І.Я. 

Дзима В.В. 

11. Підвищення кваліфікації в рамках XLI-а 

Наукової Шевченківської Zoom-конференції 

«Тарас Шевченко в спогадах» (США-Канада-

Україна)  

Теми та спікери: Ведучий – Григорій 

Грабович. «Пам’ять і жанр: до питання 

«спогадів», «спогадів про інших», і «спогадів 

про Шевченка» зокрема»; Станіслав 

Росовецький. «Специфічні труднощі видання 

спогадів про Шевченка»; Михайло Назаренко. 

«Полемічний аспект спогадів про Шевченка»; 

Олександр Боронь. «Спогади родини Ускових 

про Шевченка: межі достовірності»; Олесь 

Федорук. «1847-й рік у Кулішевих спогадах 

про Шевченка». Закриття – Альберт Кіпа 

(УВАН) 

13 березня Чорна Л.О. 

Чулкова Т.М. 

12. Підвищення кваліфікації за спеціальною 

короткострокової програми «Бухгалтерський 

облік і звітність в бюджетних установах» 

16-18 

березня 

Чеботарьова С.В. 

Воропай В.О. 

Прудкий О.О. 

Денисенко Т.В. 

13. Навчання гідів-екскурсоводів 

/організатор – Канівська агенція економічного 

розвитку/ 

13-31 

березня 

Сокур Л.А. 

Чулкова Т.М. 

Ткач В.О. 

14. Онлайн-лекція доктора історичних наук, 

професора кафедри історії музеєзнавства та 

пам᾽яткознавства Харківської державної 

академії культури Шандри І.О. «Екскурсія про 

успіх або чи може екскурсія залучити 

інвесторів»  

27 квітня Леонтьєв С.А. 

Філіпович Т.І. 

15. Онлайн-лекція професора Василя Косіва 

Львівської академії мистецтв на тему 

«Українська ідентичність у графічному 

дизайні 1945-1989 років» (на базі кафедри 

україністики Варшавського університету: 

http://www.ukraina.uw.edu.pl/node/811) 

13 травня Брижицька С.А. 

16. Онлайн-лекція співзасновниці маркетингового 

агентства SBAM studio Олександри Бобохіної 

«Мистецтво на карантині. Досвід Італії» у 

рамках фестивалю актуального мистецтва 

CONNECT  

22 травня Леонтьєв С.А. 

Чулкова Т.М. 

17. Підвищення кваліфікації за програмою 

«Нормативно-правове забезпечення діяльності 

закладів культури. Актуальні зміни 

законодавства та забезпечення проведення 

процедур закупівель за державні кошти» 

(м. Одеса, очно-заочне навчання в рамках 

програми Національної академії керівних 

17-22 

вересня 

Коваленко В.М. 

Воропай В.О. 

http://www.ukraina.uw.edu.pl/node/811
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кадрів культури і мистецтв) 

18. Підвищення кваліфікації за тематикою 

«Сучасне мистецтво, як універсальна мова 

репрезентації України, її цінностей та 

ідентифікації», в рамках онлайн-конференції 

«Сучасне мистецтво – обличчя модерної 

України» (Організатори: NordArt Ukraine, 

Perfect Art Grouр. Місце проведення: UNIT. 

Сity). 

11 жовтня Леонтьєв С.А. 

Чулкова Т.М. 

19. Навчальні онлайн-вебінари для співробітників 

музеїв за темами:  

- "Цифрова трансформація музеїв - Microsoft 

Digital Transformation Framework for Libraries 

and Museums. Основні засади"  

- "Цифрова трансформація музеїв - Microsoft 

Digital Transformation Framework for Libraries 

and Museums. Динамічні операції" (ТОВ 

«Музейні Системи та Технології»; лектор – 

Кобцев К.Л., за підтримки МКІП) 

16 

листопада 

Сокур Л.А. 

Чулкова Т.М. 

Леонтьєв С.А. 

Кардаш Ю.А. 

Брижицька С.А. 

Мелашич О.О. 

Коваль А.О. 

Скорик О.М. 

Батеровська І.М. 

20. Навчальні онлайн-вебінари для співробітників 

музеїв за темами: 

- "Цифрова трансформація музеїв - Microsoft 

Digital Transformation Framework for Libraries 

and Museums. Розширення досліджень"; 

- "Цифрова трансформація музеїв - Microsoft 

Digital Transformation Framework for Libraries 

and Museums. Інтелектуальне середовище" 

(ТОВ «Музейні Системи та Технології»; 

лектор – Кобцев К.Л., за підтримки МКІП) 

17 

листопада 

Сокур Л.А. 

Чулкова Т.М. 

Леонтьєв С.А. 

Кардаш Ю.А. 

Брижицька С.А. 

Мелашич О.О. 

Коваль А.О. 

Скорик О.М. 

Батеровська І.М. 

21. Навчальні онлайн-вебінари для співробітників 

музеїв за темами: 

- "Цифрова трансформація музеїв - Microsoft 

Digital Transformation Framework for Libraries 

and Museums. Покращення досвіду 

відвідувачів"; 

- "Цифрова трансформація музеїв - Microsoft 

Digital Transformation Framework for Libraries 

and Museums. Використання Інструменту 

оцінки трансформації Microsoft для бібліотеки 

та музею" (ТОВ «Музейні Системи та 

Технології»; лектор – Кобцев К.Л., за 

підтримки МКІП) 

18 

листопада 

Сокур Л.А. 

Чулкова Т.М. 

Леонтьєв С.А. 

Кардаш Ю.А. 

Брижицька С.А. 

Мелашич О.О. 

Коваль А.О. 

Скорик О.М. 

Батеровська І.М. 

22. Онлайн-курс «Як розуміти сучасне 

мистецтво» (10 лекцій) / На базі платформи 

«Культурний проект», URL: 

https://culturalproject.org/modernart2020) 

23 

листопада 

Чулкова Т.М. 

Леонтьєв С.А. 

 

23. Навчальні онлайн-вебінари для співробітників 

музеїв за темами: 

- "Методологія адаптації Microsoft Office 365 

у музеї"; 

- "Початок роботи з Microsoft Office 365 A1" 

(ТОВ «Музейні Системи та Технології»; 

лектор – Кобцев К.Л., за підтримки МКІП) 

23 

листопада 

Сокур Л.А. 

Чулкова Т.М. 

Леонтьєв С.А. 

Кардаш Ю.А. 

Брижицька С.А. 

Мелашич О.О. 

Коваль А.О. 

Скорик О.М. 
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Батеровська І.М. 

24. Навчальні онлайн-вебінари для співробітників 

музеїв за темами: 

- "Початок роботи з Microsoft Outlook"; 

- "Початок роботи з Microsoft To Do"  

- "Початок роботи з Microsoft 365 Apps"; 

- "Початок роботи з Microsoft OneDrive для 

бізнесу"  

(ТОВ «Музейні Системи та Технології»; 

лектор – Кобцев К.Л., за підтримки МКІП) 

24-25 

листопада 

Сокур Л.А. 

Чулкова Т.М. 

Леонтьєв С.А. 

Кардаш Ю.А. 

Брижицька С.А. 

Мелашич О.О. 

Коваль А.О. 

Скорик О.М. 

Батеровська І.М. 

25. Навчальні онлайн-вебінари для співробітників 

музеїв за темами: 

- "Початок роботи з Microsoft Teams. Частина 

1-4"; 

- "Початок роботи з Microsoft Yammer"; 

- "Початок роботи з Microsoft Planner"  

(ТОВ «Музейні Системи та Технології»; 

лектор – Кобцев К.Л., за підтримки МКІП) 

30 

листопада-

02 грудня 

Сокур Л.А. 

Чулкова Т.М. 

Леонтьєв С.А. 

Кардаш Ю.А. 

Брижицька С.А. 

Мелашич О.О. 

Коваль А.О. 

Скорик О.М. 

Батеровська І.М. 

26. Участь в онлайн-семінарі «Програмне 

забезпечення для електронного обліку 

музейних фондів «Музейні фонди України» 

(лектор: Віталій Хомутецький, представник 

кампанії з розробки програмного 

забезпечення Інтегра)  

03 грудня  Батеровська І.М. 

Близнюк О.А. 

Брижицька С.А. 

Гранатирко Б.В. 

Гусейнова Ю.В. 

Ісаєва О.М. 

Кардаш Ю.А. 

Коваленко В.М. 

Коваль А.О. 

Коханчук В.М. 

Леонтьєв С.А. 

Манжара Г.І. 

Мелашич О.О. 

Миколенко Л.В. 

Осипенко Т.В. 

Паламарчук І.Я. 

Сіленко Л.Г. 

Сокур Л.А. 

Філіпович Т.І. 

Чорна Л.О. 

Чорний М.Г. 

Чулкова Т.М. 

Юрченко І.К. 

Ярмош Т.В. 

27. Навчальні онлайн-вебінари для співробітників 

музеїв за темами: 

- "Початок роботи з Microsoft Forms"; 

- "Початок роботи з Microsoft Sway"; 

- "Початок роботи з Microsoft Stream"; 

- "Початок роботи з Microsoft Lists"; 

- "Початок роботи з Microsoft Power BI"; 

- "Початок роботи з Microsoft SharePoint 

Online" (ТОВ «Музейні Системи та 

Технології»; лектор – Кобцев К.Л., за 

підтримки МКІП) 

07-09 

грудня 

Сокур Л.А. 

Чулкова Т.М. 

Леонтьєв С.А. 

Кардаш Ю.А. 

Брижицька С.А. 

Мелашич О.О. 

Коваль А.О. 

Скорик О.М. 

Батеровська І.М. 
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28. Навчальні онлайн-вебінари для співробітників 

музеїв за темами: 

- "Огляд можливостей використання Microsoft 

Bookings"; 

- "Початок роботи з Microsoft Power 

Automate"; 

- "Початок роботи з Microsoft Power Apps"; 

- «Огляд можливостей використання 

Minecraft: Education Edition»; 

- "Огляд можливостей використання Windows 

10 для освіти"; 

- "Огляд можливостей використання Microsoft 

365 для музеїв"  

(ТОВ «Музейні Системи та Технології»; 

лектор – Кобцев К.Л., за підтримки МКІП) 

14-16 

грудня 

Сокур Л.А. 

Чулкова Т.М. 

Леонтьєв С.А. 

Кардаш Ю.А. 

Брижицька С.А. 

Мелашич О.О. 

Коваль А.О. 

Скорик О.М. 

Батеровська І.М. 

 Навчання в аспірантурі / докторантурі:    

29. Черкаський державний технологічний 

університет; 

аспірант 3-го року навчання; спеціальність 

«Філософія»; тема дисертації: Українська 

національна ідея як підґрунтя суспільного 

розвитку: соціально-філософський аспект; 

науковий керівник: Кожем’якіна О.М., доктор 

філософ. наук, доцент, професор кафедри 

філософських і політичних наук  

січень-

грудень 

Гранатирко Б.В. 

30. Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка;  

аспірантка 1-го року навчання; спеціальність: 

«Філологія, германські мови та літератури»; 

тема дисертації: Методологічна варіативність 

англомовних перекладів літературних творів 

Тараса Шевченка у парадигмі етно-

екологічного перекладознавства; науковий 

керівник: Коломієць Л.В., доктор 

філологічних наук, професор кафедри теорії 

та практики перекладу з англійської мови 

жовтень-

грудень 

Мітіна Т.М. 

31. Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв; 

докторант 2-го року навчання; спеціальність: 

«Інформаційна, бібліотечна і архівна справа»; 

тема дисертації: Документально-інформаційні 

ресурси Шевченківського національного 

заповідника: історія становлення та розвитку 

в епоху цифрового суспільства; науковий 

консультант: Литвин С.Х., доктор істор. наук, 

професор кафедри культурології та 

міжкультурних комунікацій 

січень-

грудень 

Сокур Л.А. 

 Здійснено відрядження:   

32. Черкаська обласна універсальна наукова 

бібліотека імені Тараса Шевченка (вивчення 

досвіду організації бібліотечного простору та 

документально-інформаційного забезпечення 

бібліотеки) 

06 квітня Вакула І.Я., 

Сокур Л.А., 

Ткач В.О. 
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33. Публічний хаб «Освіторія» (організації 

публічного простору) 

22 квітня Вакула І.Я., 

Сокур Л.А. 

 

 

 ІХ. ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Діяльність Заповідника з охорони природи здійснювалась відповідно до плану 

роботи Заповідника та згідно з вимогами чинного законодавства України, зокрема:  

Об’єкти ПЗФ на території Заповідника:  

- відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

Припису Державної екологічної інспекції Центрального округу від 01.09.2020 №96, а 

саме п. 2 «Забезпечити подання декларації про відходи за формою та в порядку, 

затвердженим ПКМУ №118» надано інформацію щодо недоцільності подання 

Заповідником Декларації про відходи за формою та в порядку, затвердженим ПКМУ 

№118 від 18.02.2016 р. (19.02.2021 № 64; Державна екологічна інспекція Центрального 

округу) (Тахтарова В.П., Дзима В.В.); 

- лист-звернення до Канівського міського голови щодо створення комісії із 

представників Канівської міської ради та Шевченківського національного заповідника, з 

метою видалення пошкоджених дерев на екскурсійних маршрутах, що становлять 

загрозу здоров’ю та життю людей. Акт видалення (від 26.01.2021 №31) (Сагайдак Л.О., 

Чорний М.Г., Дзима В.В.);  

- відповідно до природоохоронного законодавства, з метою проведення аналізу стану 

насаджень Меморіального парку на Тарасовій Горі та створенню фахової комісії з 

науковців і фахівців-дендрологів, направлено листи Ректору Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Директору навчально-наукового центру «Інститут 

біології і медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Директору Канівського природного заповідника навчально-наукового центру «Інститут 

біології і медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(Листи №300/2 від17.08.2021). Розпорядженням №72 від 03.09.2021 р. по Навчально-

науковому центру «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка комісію створено. 23 вересня 2021 року комісія 

здійснила обстеження стану насаджень на території Шевченківського національного 

заповідника (Чорний М. Г., Дзима В. В., Миколенко Л. В.); 

- навчально-науковим центром «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка надано рекомендації стосовно 

об’єктів заповідної території Шевченківського національного заповідника та 

рекомендації щодо заходів по реконструкції і відновленню зеленої зони (розглянуто на 

засіданні Вченої ради, акт обстеження затверджено протоколом №3 від 12 жовтня 

2021 р.); 

-відповідь на лист-запит Міністерства культури та інформаційної політики України 

(№9902/20.07 від 18.08.2021) щодо земель лісового фонду, які знаходяться на території 

Шевченківського національного заповідника (Лист від 20.08.2021) (Дзима В. В., 

Чорний М. Г.); 

- лист-відповідь Шевченківського національного заповідника на запит Управління 

екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації 

(№13862/02/10-02-16 від 28.06.20212) щодо погодження Положень про території та 

об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення, які розташовані на території 

Шевченківського національного заповідника (Тарасова Гора) та підписанні відповідних 

«Аркушів погодження» (2021):   

1. «Положення про ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Верба 

Т.Г. Шевченка» та «Аркуш погодження» до Положення про об’єкт природно-

заповідного фонду. 2021 р. 

  2. «Положення про ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Дуби 

Т.Г. Шевченка» та «Аркуш погодження». 2021 р. 
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3. «Положення про ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Дуби 

Т.Г. Шевченка» та «Аркуш погодження» до Положення про об’єкт  природно-

заповідного фонду. 2021 р. 

4. «Положення про ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Верба 

Т.Г. Шевченка» та «Аркуш погодження».2021 р .  

5. Додаток № 1 (перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду, що 

знаходяться на території Шевченківського національного заповідник). 2021 р. (Лист 

№ 247 від 9.06.2021) (Чорний М.Г, Дзима В.В., Миколенко Л.В.). 

 

Щодо створення національного природного парку «Середньодніпровський»:  

- З ініціативи Мінекології та природних ресурсів України участь у робочій нараді по 

створенню національного природного парку «Середньодніпровський», за участі 

представників управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА, Черкаського 

національного університету ім. Богдана Хмельницького, керівництва Канівської ОТГ та 

представників Шевченківського національного заповідника. Розроблена концепція 

створення, узгоджені попередні межі парку із урахуванням інтересів Шевченківського 

національного заповідника як пам’яткоохоронної та природоохоронної інституції 

(3.03.2021, Канівська міська рада, Чорний М. Г.); 

- здійснено доповідь-презентацію для депутатів Канівської ОТГ щодо доцільності 

створення НПП «Середньодніпровський» (11 травня, Канівська міська рада, 

Чорний М. Г.); 

Участь у складі робочої групи Черкаської ОДА щодо розвитку заповідної справи, 

формування, збереження та використання екологічної мережі в області здійснювалась 

робота над розробленням проекту регіональної схеми екомережі Черкаської області 

(протягом року, Чорний М. Г.). 

 

Спільно із науковцями Канівського природного заповідника Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка здійснено обстеження стану зелених 

насаджень верхнього парку Шевченківського національного заповідника; розпочато роботи 

по складанню анотованих списків флори і рослинності; розроблено комплекс рекомендацій 

щодо управління сукцесійними процесами та оформлено відповідний акт (Шевчик В.Л., 

Чорний М. Г.). 

 

Заходи щодо уточнення меж, впорядкування та приведення у відповідність до 

фактичного використання Заповідником природоохоронної документації на об'єкт 

природно-заповідного фонду – заповідного урочища «Канівські гори» та створення парку – 

пам’ятки природи місцевого значення «Тарасова гора»: 

Відповідно до ст. 51-54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» 

підготовлено і направлено до Черкаської ОДА повний пакет документів та картографічних 

матеріалів щодо зміни меж заповідного урочища «Канівські гори» та створення парку-

пам’ятки природи місцевого значення «Тарасова гора», зокрема: 

- здійснено аналіз сучасного стану 18 га заповідного урочища «Канівські гори» в межах 

Шевченківського національного заповідника (квітень-липень, Чорний М.Г.); 

- розроблено наукове обґрунтування щодо доцільності виділення в межах зазначеного 

урочища парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Тарасова гора» із відповідним 

режимом охорони (березень, Чорний М. Г.); 

- на основі публічної кадастрової карти України розроблено карту-схему заповідного 

урочища «Канівські гори» та проєктованого парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва «Тарасова гора» (квітень, Чорний М.Г., Гранатирко Б. В.). 

 

Природохоронні заходи:  

- відправлено у с. Студениця (Житомирщина) 4 гілки верби Шевченка із Тарасової Гори 

для висадження в парку «Шевченківський Гай в селі Студениця» (31 березня, 

Чорний М. Г.); 
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- у рамках спільного із Національним історико-культурним заповідником «Чигирин» 

проєкту «Від Максима до Тараса» привезено із «Холодного яру» і висаджено на 

території Нижнього парку Шевченківського національного заповідника 12 саджанців-

онуків «Дуба Залізняка» (березень, Коваленко В. М., Сокур Л.А., Костенко Н.І., Чорний 

М. Г., Гранатирко Б.В., Леонтьєв С.А.); 

- участь в акції до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Біля першого народного 

музею Кобзаря – «Тарасової світлиці» висаджено саджанець «Лесиної груші» 

(24 квітня, Коваленко В. М., Брижицька С.А., Чорний М. Г., Гранатирко Б.В., 

Леонтьєв С.А.); 

- участь у спільному заході з КЗ «Канівська санаторна школа-інтернат»: «Як Тарас 

Шевченко охороняє довкілля Канівщини» (молодшим школярам про природоохоронні 

заходи Шевченківського національного заповідника) (05.06.2021, Тарасова Гора, 

Чорний М. Г., Миколенко Л. В., Дзима В. В.); 

- зустріч вихованців Канівського міського центру туризму Канівської міської ради 

Черкаської області з науковцями Шевченківського національного заповідника (в рамках 

підготовки до Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців проведено тематичні 

екскурсії та надано матеріали про пам’ятки природи Заповідника) (22 липня, Тарасова 

Гора, Чорний М.Г., Миколенко Л.В., Юрченко І.К., Гранатирко Б. В., Дзима В.В.); 

- у рамках реалізації проєкту «Паростки єднання» підготовлено садженці дубів та 

гілочки верби із Тарасової Гори для передачі їх у смт. Щербинівка Торецької громади 

Донецької обл. та с. Осій Закарпатської обл.; виготовлено супровідні матеріали: прес-

реліз, емблеми, бірки (06 вересня, Чорний М.Г., Миколенко Л.В., Юрченко І.К., 

Гранатирко Б. В., Дзима В.В.). 

 

Упорядкування територї Заповідника:  

- здійснено санітарну підрізку дерев на території Меморіалу та біля Пилипенкової гори – 

пам’ятки археології національного значення (протягом року, Сагайдак Л.О.); 

- здійснюється постійний контроль за дотриманням встановлених режимів у зонах 

охорони та охоронного природного ландшафту (Чорний М. Г., Дзима В. В., 

Миколенко Л. В., Сагайдак Л. О.); 

- здійснено комплекс сезонних робіт з догляду за меморіальними  похованнями та 

пам’ятками (Сагайдак Л. О.); 

- продовжено фотомоніторинг об’єктів та ландшафтної структури (Кардаш Ю. А.); 

- забезпечувався контроль за станом схилів гір, ярів, валів Борткевича та водозбірних 

лотків, берегів Меланчиного потоку (Сагайдак Л. О.); 

- виконано комплекс сезонних робіт по догляду за зеленими насадженнями верхнього та 

нижнього парків, сформовано та забезпечено догляд за 2500 м2  газонами верхнього та 

нижнього парків, прилеглої території навколо пам’ятника Івану Підкові та музею 

«Церква Покрови Пресвятої Богородиці» (Сагайдак Л.О., Дубова С.); 

-   проведено заходи із сезонного прибирання території Шевченківського національного 

заповідника від будівельного та побутового сміття, прочищення дренажних канав, 

видалення сухих дерев та чагарників (Сагайдак Л.О., Кононенко В.А.). 

 

 
Х. ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ПАМ’ЯТКАХ (ОБ’ЄКТАХ) 

ЗАПОВІДНИКА 

З метою підтримки належних експлуатаційних якостей та збереження естетичного 

вигляду об’єктів, споруд, приміщень та території Заповідника, працівниками 

реставраційної майстерні Заповідника протягом звітного періоду було виконано такі 

роботи: 
Шевченківський меморіал (територія верхнього парку): 

- здійснено сезонний благоустрій території, прилеглої до могили Тараса Шевченка. 

Перший народний музей Кобзаря – «Тарасова світлиця»: 
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- зроблено зовнішній косметичний ремонт «Тарасової світлиці»: побілено стіни, підведено 

призьбу, відремонтовано дерев'яні східці;  

- проведено благоустрій території: відремонтовано доріжку та тротуар, що веде до хати; 

- за участі наукових співробітників Заповідгика посаджено три дуби  - відростки «Дуба 

Залізняка» із Холодного яру /Чигиринщина/ та «Лесину грушу» - із батьківщини Лесі 

Українки /с. Колодяжне Волинської області/. 

Територія нижнього парку «Левада»: 

- проведено благоустрій малих архітектурних форм (шліфовка та встановлення 

декоративних квіткових ваз); 

- здійснено перевезення та складання бортового гранітного каменю, гранітних сходів;  

- у приміщенні кафе «Левада» здійснено демонтаж плитки та штукатурку стін; 

- проведено улаштування бетонних стрічкових фундаментів; 

- проведено встановлення електропроводки в реставраційній майстерні та підключення до 

мережі електричного обладнання (зварювального апарата, компресора, свердлильного 

станка). 

Під’їзна дорога на Тарасову гору: 

- забезпечено поточний ремонт під’їзної дороги до будинку – музею Т.Г. Шевченка. 

Музей «Церква Покрови Пресвятої Богородиці» (західне підніжжя Тарасової Гори): 

- здійснено благоустрій прилеглої території та встановлено 11 п/м бортового каменю  

(бордюрів) по вул. Монастирок (територія Заповідника). 

- завезено землю на територію, де було проведено укріплення схилу поблизу музею 

«Церква Покрови Пресвятої Богородиці; 

- виготовлено та встановлено поручні для комфортного та безпечного підйому відвідувачів; 

- здійснено розбираня підлоги, виготовлення лаг та улаштування підлоги для підвищення її 

рівня в приміщенні музею «Церква Покрови Пресвятої Богородиці; 

- проведено демонтаж і монтаж іконостасу в приміщенні церкви, у зв’язку з улаштуванням 

підлоги. 

Бібліотека: 

- з метою запобігання проникнення води здійснено демонтаж, вирівнювання та монтаж 

металопрофілю на даху приміщення бібліотеки; 

- проведено косметичний ремонт службових приміщень.  

Музей народного декоративного мистецтва:  

- здійснено пошук місця проникнення води в підвальне приміщення та усунення  недоліку 

шляхом встановлення допоміжного водовідведення; 

- проведено косметичний ремонт фасаду (штукатурка та фарбування цоколя будівлі). 

Здійснювався поточний ремонт трактора «Прикарпатець»; надавалась допомога при 

монтажу виставок. 

Необхідність продовження (завершення) розпочатих будівельних та ремонтно-

реставраційних робіт враховано при поданні бюджетного запиту на 2022 рік.  

 

 

ХІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СЛУЖБ 
Протягом звітного року інженерно-технічними службами Шевченківського 

національного заповідника було проведено ряд робіт, зорієнтованих на збереження в 

належному стані відповідного обладнання та мереж. Зокрема, з метою збереження пам’яток 

та об’єктів культури, а також цілісності насаджень Тарасової гори проводилось технічне 

обслуговування системи відеоспостереження, освітлення та пропускного режиму на 

об’єктах Тарасової гори.  

В основу діяльності усіх напрямів Заповідника покладено впровадження 

інноваційних технологій, у тому числі й у сфері інженерно-технічного обслуговування. 

Так, працівники відділу долучилися до оцифрування фондової колекції Шевченківського 

національного заповідника. Здійснювали фотофіксацію заходів та подій, що відбувались в 

Заповіднику (Мелашич О.О.) . 

https://www.instagram.com/p/CFMfzyxn-ih/
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Було проведено заміну звичайних та люмінесцентних ламп на LED лампи у музеї 

Тараса Шевченка, Музеї народного декоративного мистецтва та вуличного освітлення 

(Усов В.В., Шаповалов І.В., Пождема Р.С., Штефан О.Г.).  

Систематично здійснювався контроль за додержанням проектної, конструкторської, 

технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці виробничої санітарії та 

пожежної безпеки, вимог природоохоронних, санітарних органів, а також органів, що 

здійснюють технічний нагляд. Працівниками відділу було проведено ряд інструктажів з 

охорони праці та пожежної безпеки ( Усов В.В., Шаповалов І.В, Горцунов О.Ю.). 

Забезпечувалось дотримання правил та норм охорони праці під час проведення робіт на 

об’єктах Заповідника (Усов В.В., Шаповалов І.В, Горцунов О.Ю.). 

Загалом діяльність відділу була спрямована на забезпечення безперебійної та 

надійної експлуатації устаткування, утримання його в працездатному стані (Усов В.В., 

Шаповалов І.В, Пождема Р.С., Скоряк І.В.). 

З метою належної організації робочих місць працівників Шевченківського 

національного заповідника співробітниками відділу здійснювались роботи з технічного 

обслуговування електрообладнання (Пождема Р.С., Штефан О.Г.).  

Забезпечувалася технічна підтримка касових апаратів (Мелашич О.О., Скорик О.М.). 

Здійснювалось обслуговування та підтримка бухгалтерських програм «МЕДОК» та 

«МАСТЄР», встановлено додаток «Зарпалата» в «МЕДОК» для спрощення її нарахування 

та отримання розрахункових листів співробітниками Заповідника (Мелашич О.О.). 

Встановлено та налаштовано ПК сервер бухгалтерській службі для бухгалтерських програм 

«МЕДОК» та «МАСТЄР» (Мелашич О.О.).  

Здійснювалось обслуговування та дрібний ремонт комп’ютерної техніки – перевірка 

жорстких дисків, заміна блоків живлення та кулерів, чистка від пилу, заміна термопасти. 

Підключення периферійного обладнання – принтери, сканери, аудіосистеми. Інсталяція 

операційних систем, програмного забезпечення, офісних пакетів. Усунення неполадок та 

чистка від вірусів чи невдалого оновлення системи. Оновлення драйверів, антивірусних 

клієнтів та антивірусних баз. Надавалась консультативна допомога колегам по роботі з 

програмним забезпеченням та комп’ютерною технікою; а також з питань організації та 

проведення онлайн і офлайн конференцій та інших урочистостей (Мелашич О.О., 

Скорик О.М.). 

Систематично здійснювалось міжремонтне обслуговування та технічний нагляд за 

станом утримання устаткування. Забезпечувалось раціональне використання матеріалів при 

виконанні ремонтних робіт (Усов В.В., Шаповалов І.В, Пождема Р.С.).  

 

Щомісячно здійснювалось зняття показників лічильників на електроенергію, газ, 

воду та їх своєчасна передача у відповідні служби та отримання рахунків. Розроблено 

заходи щодо ефективності використання, економії і зменшення обсягів споживання 

енергоресурсів Заповідником (Усов В.В., Шаповалов І.В).  

З метою покращення матеріально-технічної бази розроблялись плани оглядів, 

випробувань та профілактичних ремонтів устаткування згідно з положеннями системи 

планово-запобіжного ремонту, та контроль їх виконання, забезпечення технічної 

підготовки устаткування (Усов В.В., Шаповалов І.В, Пождема Р.С., Скоряк І.В.), плани 

заходів з підготовки Шевченківського національного заповідника до роботи в зимовий 

період (Усов В.В., Шаповалов І.В, Скоряк І.В.).  

Проводилось технічне обслуговування та заміна насосу на електричному котлі в 

адміністративному корпусі Заповідника (Пождема Р.С., Штефан О.Г., Шибінський О.О.). 

Відремонтовано мережевий насос системи опалення музею Тараса Шевченка 

(Скоряк І.В., Пождема Р.С., Штефан О.Г., Шибінський О.О.). Замінено насос та систему 

постачання води в фонтан «Лілея» (Пождема Р.С., Штефан О.Г., Шибінський О.О.).  

Здійснювалось обслуговування АТС, локальної мережі та глобальної мережі 

Інтернет (Мелашич О.О., Скорик О.М.). 

Співробітник інженерно-технічного відділу Мелашич О.О. пройшов навчання з 

програмування  касових апаратів та перепрограмував касові апарати для роботи з ПДВ. 
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Працівники відділу надавали консультативну допомогу в технічній частині подачі 

заявок та оформлення службових записок на придбання обладнання, запасних частин, 

інструменту (Усов В.В., Шаповалов І.В, Мелашич О.О.). 

 

 

ХІІ. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАПОВІДНИКА 
Адміністрація і господарські підрозділи Шевченківського національного заповідника 

протягом звітного року сприяли створенню належних умов для виконання колективом 

основних показників діяльності Заповідника, забезпечення режимів збереження пам’яток і 

музейних цінностей та охорони території. Об’єкти Заповідника постійно отримували 

необхідне тепло-, електро і водопостачання, а під’їзні дороги та туристичні маршрути 

утримувалися в належному технічному та санітарному стані (Сагайдак Л.О., Усов В.В.). 

У 2021 році з державного бюджету по програмі 3801490 «Збереження історико-

культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках» до 

Заповідника надійшли кошти в сумі  28 307 292,85 грн. З них витрачено: на оплату праці –

 20 009 600,00 грн та нарахування податків на зарплату – 4 140 286,40рн; оплату послуг 

охорони – 2 098 624,00 грн; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 022 133,17 грн 

в т.ч. теплопостачання та газ – 1 036 799,00 грн, електроенергія – 910 380,00 грн, 

водопостачання-44 612,00 грн, вивіз сміття- 30 342,28 грн 

 У 2021 році на реалізацію відібраного проекту  «Реставрація пам’ятки історії 

місцевого значення «Будинок музею Т.Г. Шевченка»  наказом Міністерства культури та 

інформаційної політики України від 18.05.2021 № 337  передбачено кошти в сумі 16 500 

000 грн із спеціального фонду державного бюджету по КЕКВ 3143 «Реставрація пам’яток 

культури, історії та архітектури». По програмі 3801340 «Фонд розвитку закладів 

загальнодержавного значення» надійшли кошти в сумі 1 982 700,00 грн, на виготовлення 

науково-проектної документації  ремонтно-реставраційних робіт. 

Також протягом року Заповідником було отримано благодійні внески та дарунки від 

окремих осіб та організацій на загальну суму 110 357,00грн, з них коштів – 99 437,00 грн  

та надходження в натуральній формі – 10 920,00 грн. в т.ч. придбання музейних експонатів 

та бібліотечних фондів-9 666,00 грн. За кошти було придбано бензину на суму 13 400,00 

грн, канцтоварів 2 268,00 грн, санітарних засобів на суму 3 821,00 грн, було здійснене 

транспортне перевезення виставок на суму 4 500,00 грн, придбано БФП вартістю 24 000,00 

грн, оплачено банер, афіші на виставку на суму 1 400,00 грн, оплачені послуги хостелу на 

суму 282,00 грн.  

Протягом 2021 року надійшло коштів, отриманих як плата за послуги 1 371 803 

грн (в т.ч. вхідна плата – 1 355 506 грн, оренда майна – 16297 грн). 

Для забезпечення належної діяльності Заповідника зі спеціальних коштів здійснено 

витрати на поточні видатки та придбання основних засобів в сумі 955863 грн, зокрема: 

 на оплату праці – 123 322,05грн; 

 нарахування на оплату праці – 24 371,43грн; 

 оплата послуг – 265 643 грн, а саме: 

 послуги з цілодобового спостереження за системою пожежогасіння – 39891,00 грн 

 послуги телекомунікаційні, послуги інтернет-провайдера – 47 840,00 грн; 

 послуги з технічного обслуговування РРО – 13 200,00 грн.; 

 послуги з технічного обслуговування ліфта – 11 440,32 грн.; 

 послуги з техобслуговування системи «Пожежа» - 39 891,00 грн.; 

 послуги з перевезення вантажів ( виставка) – 9 400,00 грн.; 

 послуги з ремонту офісної техніки  – 5931,36грн.; 

 послуги по повірці системи підключення приладу обліку електроенергії – 

798,46 грн.; 

 послуги з призупинення розподілу газу – 851,60 грн.; 

 послуги з заміни батареї живлення – 510,00 грн.; 

 послуги з підтримки програми  мастер бухгалтерія, МЕД'ок – 17 600,00 грн. 
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 обслуговування автомобіля -11 000,00 грн 

 послуги з ТО системи газопостачання – 49 827,80 грн 

 банківські послуги з еквайрінгу – 2 000,00 грн 

 послуги інтернет-провайдера – 1 840,00 грн 

 послуги з консультування та інформаційного доступу до Ліга закон – 15 686,00 грн 

 видатки на відрядження – 9 325,64 грн; 

 оплата податків – 7 137,99 грн; 

 придбання основних засобів, запасів, матеріалів, інвентарю – 359 163,00 грн; 

 друк газети «Чернеча гора», книги «Родовід Тараса Шевченка в його нащадках», 

буклет «Народно декоративне мистецтво Канівщини» - 50 700,00 грн: 

 придбання програми для обліку музейних фондів, виготовлення сайту заповідника, 

придбання антивірусної програми-121128,00 грн. 

Залишок коштів на казначейському рахунку по спеціальному фонду – 831 004,76 грн. 

Протягом року працівники забезпечувалися необхідними інструментами та інвентарем, 

миючими засобами і засобами індивідуального захисту, згідно з Колективним договором 

Заповідника та відповідними нормативами й інструкціями. 
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ВИСНОВКИ 

Основні напрями діяльності Заповідника у 2021 році визначені законами України 

«Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про культуру», 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

Постановою Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань на тему 

«Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя від дня народження)», 

Указом Президента України «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони 

культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму», Положенням про 

Шевченківський національний заповідник, Генеральним планом розвитку Шевченківського 

національного заповідника, Планом організації території Шевченківського національного 

заповідника, стратегічним планом розвитку туризму та курортів в Україні на період до 

2026 р. та державною програмою формування позитивного міжнародного іміджу України, 

іншими документами, які регламентують нормативно-правові засади функціонування 

пам’яткоохоронного та науково-освітнього закладу зі статусом «національний».  

 

Пам’яткоохоронна діяльність. Пам’яткоохоронна робота є однією з пріоритетних 

в діяльності Заповідника та протягом звітного періоду була спрямована на: збереження 

пам’яток (об’єктів) культурної спадщини, формування та розширення території, охорону 

видноколів Тарасової Гори; ремонт та реставрація пам’яток (об’єктів).  

Не зважаючи на заходи, здійснені Заповідником у 2021 році частина проблемних 

питань потребують розв’язання у 2022 році, а саме: 

- належне збереження пам’яток, насамперед, могили Тараса Шевченка, музею Тараса 

Шевченка, інших музеїв Заповідника; 

- охорона території Заповідника та його історичного довкілля, Лівобережних охоронних 

зон;   

- занесення могили Тараса Шевченка і Шевченківського національного заповідника у 

м. Каневі до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО як об’єкта, що з 1989 року 

перебуває у Попередньому списку об’єктів Світової спадщини; 

- передача Заповіднику земельної ділянки площею 7,7 га у відповідності з вимогами 

чинного законодавства; 

- фінансування виготовлення технічної документації для встановлення меж земельних 

ділянок Заповідника та його охоронних зон, винесення меж в натуру; 

- передача на баланс Заповідника об’єктів незавершеного будівництва, зокрема «Нижній 

парк Шевченківського національного заповідника в м. Каневі (2-а черга)»; 

- придбання двох приватних землеволодінь, вклинених за своїм розташуванням у землі 

Заповідника, з метою приєднання їх для розширення меж і формування єдиного комплексу; 

- передача на баланс Заповідника будівлі «Насосної станції»; 

- передача Заповіднику готелю «Тарасова гора» (Фонд держмайна України) з прилеглою 

територією з наступним вирішенням питання щодо проведення ремонтно-реставраційних 

робіт тощо. 

 

Фондова робота. Згідно зі статутними завданнями Заповідника у 2021році вагоме 

місце у його діяльності займала фондова робота, орієнтована на формування, облік 

музейних фондів, організацію належних умов їх зберігання та забезпечення проведення 

необхідних профілактичних робіт; створення умов для ознайомлення громадськості з 

фондовими колекційними предметами і введення їх в науковий обіг шляхом відкритого 

експонування, створення картотек, каталогів, путівників. Протягом звітного періоду 

Заповідником було зібрано і взято на облік 696 од. (за планом 400 музейних предметів), 

здійснено інвентарний опис 632 музейних предметів основного фонду (за планом – 400), 

написано науково-уніфікованих паспортів 435 од. (за планом – 429). Отже, аналіз 

кількісних показників фондоутворюючої діяльності науковців Заповідника засвідчив їх 

виконання та перевиконання (Рис. 1), що обумовлено карантинними обмеженнями на 

початку 2021 року, можливістю виконання цього виду роботи дистанційно, а також 

зниженням планових показників. Поруч з тим, спостерігається висхідна динаміка 
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збільшення планових показників написання науково-уніфікованих паспортів та поповнення 

фонду музейними предметами:  

 
Рис. 1. Порівняльний аналіз показників фондової роботи Шевченківського національного 

заповідника (2019-2021) 

 

Поруч з тим, аналіз звітних матеріалів засвідчив, що дещо активізувалась робота з 

оцифрування музейних предметів (у 2021 р. оцифровано 30 од. збереження (9 500 аркушів 

книг вражень). Проте, з огляду на визначені стратегічні цілі Заповідника, загальносвітові та 

вітчизняні музейні та наукові тенденції такий стан оцифрування не є достатнім та потребує 

активізації в новому плановому періоді.  

Згідно плану у 2021 році передбачалось здійснення звірення наявності пам’яток 

державної частини Музейного фонду України з фондово-обліковою документацією 

музейних предметів основного та науково-допоміжного фондів Заповідника, яке не було 

своєчасно завершено. Не було завершено у визначені терміни й інвентаризацію музейного 

фонду музею Т.Г.Шевченка. З цього приводу головний зберігач фондів Манжара Г.І. 

отримала пиьсмову догану. Згідно наказу від 30.11.2021 №178а продовжено термін 

проведення інвентаризації музейного фонду до 31 березня 2022 року. 

Незадовільною є робота з реставрації музейних предметів. Протягом останніх 3-х 

років реставраційні роботи музейних предметів зовсім не проводились, що є свідченням 

неналежної уваги до цього виду роботи (Табл. 2) 

Рік 2019 2020 2021 

Кількість предметів основного фонду, що 

потребують реставрації 

800 800 800 

Відреставровано 0 0 0 

Табл. 2. Аналіз виконання планових показників реставрації музейних предметів фондової 

колекції  Шевченківського національного заповідника (2019-2021). 

 

Аналіз діяльності науково-дослідного відділу фондової роботи у поточному році 

засвідчив відсутність системного підходу у роботі, фрагментарність у вирішенні основних 

завдань, відставання у термінах затвердження підготовленої документації. Відтак, особливу 

увагу слід звернути на організаційну дисципліну очільника та працівників відділу, від яких 

залежить своєчасне проведення та облік документації, актуалізувати роботу з оцифрування, 

звірення, реставрації музейних предметів тощо.  

 

Науково-дослідницька та видавнича робота. Відповідно до завдань науково-

дослідної роботи у 2021 році співробітниками Заповідника розроблялася 21 наукова тема.  

Аналіз динаміки розробки науково-дослідних тем співробітниками Заповідника за 

останні три роки засвідчив стійку тенденцію до зменшення кількості наукових тем, що 

перебувають в розробці. Такий підхід є цілком виправданим, оскільки орієнтований на 

поступовий перехід від безсистемного набору тематики досліджень до розробки кількох 
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ключових наукових тем, які визначаються суспільними потребами, основними напрямами 

діяльності заповідника та формуванням певної наукової школи (Рис. 3) 

Рис. 3. Динаміка розробки дослідницьких тем науковими співробітниками  

Шевченківського національного заповідника: порівняльний аналіз (2019-2021) 

 

Незважаючи на те, що більшість наукових закладів України успішно адаптувались 

до карантинних умов існування та перевели частину наукових заходів в онлайн-режим, 

істотного збільшення показників наукової активності так і не відбулось (Рис.4). 

 
Рис. 4. Динаміка наукової активності співробітників Шевченківського національного 

заповідника: участь у заходах та апробація результатів досліджень (2019-2021) 

 

Так, у 2021 році наукові співробітники взяли участь в 12 міжнародних, 11 

всеукраїнських і 4 регіональних науково-практичних заходах, де було оприлюднено 

69 доповідей. При цьому Заповідником було організовано і проведено 6 наукових заходів, з 

них 2 міжнародні (у т.ч. 1 у якості співорганізаторів), 2 всеукраїнські (у т.ч. 1 у якості 

співорганізаторів), 2 регіональні: 1 наукове засідання та 1 круглий стіл регіонального рівня, 

на яких було оприлюднено 31 доповідь (Табл. 5).  

Рік Наукові 

заходи, 

організовані в 

Заповіднику 

На яких 

оприлюднено 

доповідей 

Участь у 

наукових заходах 

за межами 

Заповідника 

На яких 

оприлюднено 

доповідей 

Публікації 

у наукових 

виданнях  

2021 6 31 21 38 51 

2020 3 27 22 37 49 

2019  4 41 40 43 54  

Табл. 5. Порівняльна таблиця основних показників науково-дослідної роботи 

Шевченківського національного заповідника 

 

Аналіз публікаційної активності наукових співробітників продемонстрував 

динаміку щодо зростання показників, у порівнянні з попереднім 2020 роком (Табл 6).  
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Табл. 6. Порівняльна таблиця основних показників опублікованих наукових  

статей (тез) співробітниками Шевченківського національного заповідника 

 

Отже, проведений аналіз засвідчив, що більшість показників науково-дослідної 

роботи Заповідника лишились приблизно на рівні 2020 року з незначними відхиленнями. 

Так, кількість підготовлених науковцями доповідей у 2021 році збільшилась на 7,2% (на 5 

позицій: 2021 – 69, 2020 – 64). Кількість публікацій зросла на 5,8% (на 3 статті: 2021 – 52, 

2020 – 49). На дві позиції (2021 – 27, 2020 – 25) зросли показники кількості конференцій, в 

яких взяли участь науковці Заповідника.  

Слід відзначити, що у 2021 році було активізовано видавничу діяльність (Рис. 7). 

Протягом звітного періоду працівниками Заповідника було видано 7 видань, що на 42,9% 

більше, ніж у попередньому 2020 році (4) та на 57,1% більше, ніж у 2019 році (3). 2 видання 

було здійснено коштом благодійників. 

 
Рис. 7. Порівняльна таблиця основних показників видавничої діяльності Шевченківського 

національного заповідника 

 

Значною мірою зросла публікаційна активність у науковій та фаховій періодиці (Рис.8): 

 
Рис. 8. Кількісно-якісні показники публікаційної активності (наукові статті) 

співробітників Шевченківського національного заповідника у 2021 році 

46

47

48

49

50

51

52

53

54

2019 рік 2020 рік 2021 рік

54

49

52

0

1

2

3

4

5

6

7

2019 рік 2020 рік 2021 рік

3

4

7

2 2
6

1
1

932

Канали комунікації у роботі з громадськістю
Видання, що індексуються  в 

міжнародних БД Scopus - 1

Фахові видання - 2

Наукові видання - 6

Колективні монографії - 1

Презентаційно-іміджеві 

видання - 1



126 

 

 

Збільшилась кількість дописів до науково-популярних видань. Всього опубліковано 

23 статті, з яких 22 в науково-публіцистичному і 1 в науково-популярному виданні (Рис. 9) 

 
Рис. 9. Порівняльний аналіз публікаційної активності (наукова публіцистика) 

співробітників Шевченківського національного заповідника у друкованих ЗМІ (2019-2021) 

 
Отже, стан науково-дослідної роботи у 2021 році засвідчив необхідність активізації 

поточного аналізу та моніторингу активності наукової роботи співробітників, конкретизації 

індивідуальних планів заступником генерального директора з наукової роботи, надання 

методичної допомоги з організації наукових досліджень та активізації співпраці між 

керівниками і виконавцями наукових проектів. 

 
Культурно-освітня діяльність є одним з пріоритетних напрямів діяльності 

Заповідника, орієнтованим на популяризацію постаті Тараса Шевченка та історії його 

меморіалу, розвиток інфраструктури екскурсійного та сервісного обслуговування на 

об’єктах і території Заповідника.  

Упродовж 2021 року музеї та виставки Заповідника оглянули 63219 відвідувачів 

(для них проведено 2742 екскурсії), у т. ч. 325 іноземні туристи із 28 країн світу, для яких 

проведено 44 екскурсії українською, англійською, російською, німецькою та французькою 

мовами.  

До ТОП-10 країн за кількістю іноземців, які відвідали музеї та оглянули пам’ятки 

Заповідника у 2021 році увійшли:  

1) Сполучені Штати Америки (57) 

2) Республіка Польща (42) 

3) Федеративна Республіка Німеччина (24) 

4) Республіка Грузія (22) 

5) Ісламська Республіка Пакистан (19) 

 6) Чеська Республіка (18) 

7) Турецька Республіка (17) 

8) Російська Федерація (14) 

9) Королівство Нідерландів (13) 

10) Республіка Казахстан (12) 

 

Усього екскурсіями протягом звітного періоду було охоплено – 22363 осіб. 

Забезпечено безоплатне відвідування об’єктів Заповідника пільговим категоріям 

громадян (діти-сироти, ветерани війни та праці, школярі з уражених у результаті аварії 

на ЧАЕС регіонів України, воїни АТО та ЗСУ тощо) – 18933 осіб. У навчальних 

закладах, в організаціях протягом звітного періоду було прочитано 136 лекцій 

(Табл. 10). 
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 1 2 3 4 6 7 8 

2021 75000 63219 2000 2742 22363 325 

/44/ 

18933 130 136 67 

 84,3% 137,1%   105%  

2020 100000 33000 2700 1383 7686 202 

/15/ 

10589 /  

189 

154 43 37 

 33% 51%    28%  

2019 100000 81608 2700 2947 29308 892 

/73/ 

24609 

/ 462 

225 203 85 

 82% 109%    90%  

Табл. 10. Порівняльна таблиця виконання планових показників туристично-екскурсійної, 

лекційної та культурно-освітньої діяльності 

Слід зауважити, що результати роботи колективу Заповідника продемонстрували 

позитивну динаміку виконання основних завдань, які стояли перед ним у 2021 році, проте 

окремі планові показники не було виконано з об’єктивних причин, а саме:   

- локдаун на початку 2021 року;  

- можливість відвідування музеїв лише за наявності сертифікатів про вакцинацію; 

- призупинення роботи та прийому відвідувачів Історичним музеєм, приміщення 

якого перебуває в передаварійному стані.  

Не сприяли збільшенню кількості відвідувачів й жорсткі санітарні обмеження щодо 

одночасного перебування екскурсантів у приміщеннях музеїв, перехід навчальних закладів 

на дистанційне навчання тощо. 

Попри це показники 2021 року у порівнянні з минулим 2020 роком зросли: з 

лекційної роботи – більш як у 3 рази, кількість проведених екскурсій – більш як у 1,5 рази, 

кількість відвідувачів музеїв – майже вдвічі, як і кількість проведених культурно-освітніх 

заходів. При цьому зросла й частка інтерактивів та заходів, проведених у рамках освітньої 

програми «Музей - школі», орієнтованих на залучення дітей та молоді до музею (Рис. 11). 

 
Рис. 11. Тематико-видова структура масових заходів культурно-освітніх заходів,  

проведених Шевченківським національним заповідником у 2021 році  
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Значною мірою активізувалась робота Заповідника з громадськістю як через 

традиційні ЗМІ, так і через сучасні комунікаційні канали, зокрема, офіційний веб-сайт 

Заповідника, сторінку в мережі Facebook та YоuTube-канал «Tarasova Gora» (на яких було 

оприлюднено 37 публікації в регіональних газетах, розміщено 35 публікацій на сайті 

Заповідника, зроблено 412 дописів на сторінці Facebook, 288 – в Instagram, розміщено 

40 онлайн-проектів на YоuTube-каналі (виставки, онлайн-екскурсії, лекції, акції, огляди 

подій тощо) та надано 37 інтерв’ю на телерадіоканалах України (Рис.12).  

 
Рис. 12. Кількісні показники використання комунікаційних каналів для інформування 

громадськості щодо діяльності Шевченківського національного заповідника у 2021 році 

Слід зауважити, що у зв’язку з розробкою нового офіційного вебсайту 

Шевченківського національного заповідника, активність наповнення старого зменшилась 

на 55% у порівнянні з 2020 роком. Поруч з тим, спостерігається позитивна динаміка росту 

показників активності за усіма іншими напрямами роботи з громадськістю (Рис.13). Так, 

кількість публікацій у регіональних друкованих ЗМІ зросла на 40,5%; дописів на сторінку 

Facebook – на 60,2%; в Instagram – на 59,4%. На YоuTube-каналі розміщено на 25% більше 

дописів та на 70,3% більше надано інтерв’ю для національних та регіональних 

інформаційних ЗМІ, ніж у 2020 році.  

 
Рис.13. Динаміка показників інформаційної активності Шевченківського 

національного заповідника 
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Науково-експозиційна робота. Аналіз науково-експозиційної роботи Заповідника 

у 2021 році засвідчив її значну активізацію, зокрема, у музеї Тараса Шевченка, було 

оновлено та доповнено кілька тематичних вузлів експозиції, наймасштабнішим з яких є 

перевстановлення фрагменту казахської юрти, наповнено її предметами казахського побуту 

за методичними рекомендаціями й безпосередньої участі представників Мангістауського 

обласного історико-краєзнавчого музею (Казахстан) та розширення інформаційно-

експозиційного простору, що висвітлює період заслання Тараса Шевченка. Це дозволило не 

лише інформаційно збагатити експозицію, а й створити нові фотозони. Робота з оновлення 

та доповнення експозицій у інших музеях Заповідника не проводилась.  

Поруч з тим, частина планових робіт, зокрема, монтаж експозиції «кімнати для 

прочан» у Тарасовій світлиці, доповнення експозиції Музею народного декоративного 

мистецтва новими надходженнями з фондів Заповідника, демонтаж експозиції Історичного 

музею, виконана не була. Відтак, цей сегмент науково-експозиційної роботи має стати 

пріоритетним у діяльності музеїв Заповідника у 2022 році, а планові завдання мають бути 

включені до індивідуальних планів заступника генерального директора з наукової роботи, 

завідувачів науково-дослідних відділів, головного зберігача, до компетенції яких належить 

експозиційна робота в музеях Заповідника. 

 
Виставкова робота. Аналітичний зріз виставкової роботи у Заповіднику протягом 

2021 року засвідчив певне зростання якісних та кількісних показників, що, в умовах 

карантинних обмежень, викликаних пандемією коронавірусу COVID-19, є безсумнівним 

позитивом та засвідчив здатність колективу організовувати свою роботу відповідно до 

вимог часу. Так, протягом 2019 року Заповідником було організовано і проведено  – 54 

виставки: 45 стаціонарних і 9 пересувних; 2020 року було презентовано 31 виставку: 

18 стаціонарних, 4 пересувні та 9 онлайн-виставок; 2021 року – 55 виставок: 

35 стаціонарних, 5 пересувних та 15 онлайн-виставок (Рис. 14). 

 
Рис. 14. Динаміка кількісних показників виставкової роботи у Шевченківському 

національному заповіднику: порівняльний аналіз (2019-2021) 

Дані діаграми свідчать про ріст показників не лише у порівнянні з 2020-им, а і з 

2019 роком.  

Щодо якісних показників відвідуваності виставкових проектів, то у 2021 році 

середній показник склав 1143,3 відвідування на одну виставку, у 2020 році – 906,9, а у 

2019 році – 1167,1. А отже, незважаючи на карантинні обмеження кількість відвідувачів 

виставок у 2021 році зросла, у порівнянні з минулим роком та майже сягнула показників 

2019 року (Рис. 15). 
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Рис. 15. Кількісні показники представлення виставкових проектів 

Шевченківського національного заповідника в онлайн-форматі 

 

Окрім цього, слід відзначити, що нові обмежувальні умови функціонування 

виставкової індустрії зумовили її вихід в онлайн-простір. Так, протягом звітного періоду на 

YouTube-каналі «Tarasova Gora», офіційній сторінці Заповідника у мережі Facebook та 

Instagram було представлено 15 онлайн-виставок (2020 р. – 9, 2019 р. – 0), які розширили 

цільову аудиторію відвідувачів та вийшли за межі музейної будівлі. 

Слід зауважити, що імідж закладу є однією з найважливіших його характеристик, 

що формує стабільну конкурентну перевагу через формування певного образу, репутації, 

думки громадськості, партнерів про престиж закладу та є вагомим чинником довіри до 

нього. Значні кроки в напрямку утвердження позитивного іміджу Шевченківського 

національного заповідника засобами виставкової діяльності було зроблено у 2021 році, 

зокрема, видано 4 видання: 2 буклети, 1 альбом-каталог, 1 набір листівок (50% за 

фандрейзингові кошти) та залучено 77 експонатів до фондової колекції.  

 

Науково-методична робота. Координування науково-методичної роботи 

Заповідника здійснювала Вчена та Науково-методична ради. Протягом року було 

проведено 9 засідань Вченої та 3 засідання Науково-методичної рад, на яких до розгляду 

було заплановано 39 питань, з яких розглянуто було 37, що склало 94,8% від 

запланованого. Діяльність Вченої та Науково-методичної рад була спрямована на розгляд 

актуальних питань організації діяльності Заповідника в нестандартних умовах карантинних 

обмежень, затверджувалися організаційні та інструктивні документи, проводився обмін 

передовим досвідом щодо надання музейних послуг в режимі онлайн тощо. У комплексі 

завдань методичної роботи пріоритетними були: застосування сучасних технологій в 

організації грантової, туристично-екскурсійної, виставкової роботи (онлайн виставки та 

онлайн-екскурсії); робота із забезпечення підвищення кваліфікаційного рівня наукових 

співробітників; накопичення та запровадження кращого музейного досвіду. 

З метою визначення кола питань, які потребують невідкладного вирішення у 

наступному плановому періоді було проведено моніторинг стану науково-методичної 

діяльності. Так, серед невирішених питань домінуючу частку складають документи 

нормативно-правового, методичного та інструктивного змісту; потребує вирішення 

питання оновлення лекційного та тематично-екскурсійного забезпечення тощо.  

Окрім цього, аналіз науково-методичної роботи засвідчив потребу введення до 

штатного розпису наукового співробітника до компетенції якого входило б надання 

методичної допомоги музейним працівникам з питань модернізації діючих і створення 

нових музейних експозицій, написання наукових концепцій, розробки стратегічного 

планування тощо. 

 

Бібліотечна та архівна діяльність. Аналіз бібліотечної роботи засвідчив, що 

протягом звітного періоду бібліотекою Заповідника забезпечувалась різнопланова 

діяльність, орієнтована на популяризацію книжкових надходжень, рекламу читання тощо. 
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Відповідно до плану проводилась робота з книжковим фондом, довідково-бібліографічна й 

інформаційна робота, видавались тематичні довідки, забезпечувалась популяризація 

бібліотечної колекції як через традиційні ЗМІ, так і через офіційний веб-сайт Заповідника, 

сторінкb в мережі Facebook, Instagram та YоuTube-канал «Tarasova Gora». Забезпечувалось 

переведення книжкового фонду з бібліотечної класифікації ББК на УДК. Задля 

забезпечення інформаційного попиту користувачів бібліотекою було проведено низку 

заходів орієнтованих на наукових співробітників, дошкільну, шкільну та студентську 

аудиторію, родинну категорію користувачів тощо.  

Однак, невирішеним залишається питання поповнення бібліотечного фонду новими 

надходженнями. У 2021 році цей показник знизився майже утричі. З метою вирішення 

наявної проблеми проведено ділове листування з Книжковою палатою України щодо 

включення бібліотеки Заповідника до державної програми книгозабезпечення, проте 

позитивно це питання вирішене не було. 

Поруч з тим, наявний бібліотечний фонд Заповідника має потужне книжкове 

зібрання, здатне задовольнити потреби не лише різних верств населення, а й різногалузеві 

професійні та наукові запити користувачів. 

За звітний період архівом Заповідника було прийнято на постійне зберігання 

58 одиниць збереження, що на 58,6% більше ніж у минулому році: документи з кадрової 

роботи (7 од.), тексти екскурсій іноземними мовами (4 од.), особовий архів генерального 

директора Піняка М.В. (13 од.), протоколи науково-методично ради Шевченківського 

національного заповідника за 2019-2929 рр.(2 од.), плани роботи Шевченківського 

національного заповідника на 2020-2021 рр.(2 од.), звіт про роботу Шевченківського 

національного заповідника у 2020 році (1 од.), атестація - 2020 рік. (1 од.), вхідна 

кореспонденція 01.01.20-30.09.20 (1 од.), будівельно-кошторисна документація по об’єктах 

«Могила та пам’ятник Т.Г. Шевченка» і «Музей Т.Г. Шевченка» 2010-2011рр. (12 од.), 

формування страхового фонду документації по об’єкту «Музей Т.Г. Шевченка» (15 од.). 

Проведено систематизацію архівних справ фонду №9. Для роботи з архівними 

документами та експонування їх на виставках було видано 351 справу, що на 78,3% більше, 

ніж у 2020 році. Поруч з окремими позитивними показниками, у діяльності архіву 

залишається багато невирішених проблем. Зокрема, недостатньою є робота з 

комплектування архіву документами особового походження, ремонту документів з 

паперовою основою. Слід активізувати роботу з прийняттям на облік документів 

структурних підрозділів, їх опису, упорядкування; наданням постійної методичної і 

практичної допомоги співробітникам Заповідника в питаннях передачі документів до 

архіву тощо. Подолання виявлених недоліків має стати пріоритетними завданнями в роботі 

архіву та бібліотечно-інформаційного відділу у 2022 році. 

 

Підвищення кваліфікації працівників. За звітний період підвищення кваліфікації 

пройшли 39 співробітників Шевченківського національного заповідника, які взяли участь у 

47 заходах (курсах, онлайн-лекціях, методичних семінарах, тренінгах, вебінарах тощо); 

3 працівників підвищують свій фаховий рівень в аспірантурі (2) та докторантурі (1) ВНЗ.  

Назва структурного підрозділу План За планом Позапланово Всього, осіб  

Апарат управління 6 6 4 10 

Науково-дослідні відділи (наукові 

співробітники 

20 16 3 19  

Інформаційно-бібліотечний відділ 5 1 0 1  

Відділ культурно-освітньої роботи 4 2 0 2  

Реставраційна майстерня -  1 1 

Бухгалтерська служба -  4 4 

Інженерно-технічний відділ -  2 2 

Фактичне виконання 35 25 (71,4%) 14  39 

Табл. 16. Порівняльний аналіз виконання кількісних планових показників підвищення 

кваліфікації (стажування) працівників Заповідника 
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З ряду суб’єктивних причин працівники інформаційно-бібліотечного відділу та  

науково-дослідного відділу фондової роботи не взяли участь у запланованих програмах 

підвищення кваліфікації на базі Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.  

Проте, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, окремі програми стажування були замінені іншими, які проходили в онлайн-

режимі, що дозволило на 71,4% виконати планові показники. Загалом у звітному періоді 

частка онлайн-стажування склала 91,3% (42 проект з 46). 

В рамках планування на 2022 рік та перспективного плану підвищення кваліфікації 

(стажування) на 2021-2025 рр. передбачено продовження співпраці з установами та 

закладами, що пройшли акредитацію з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації та 

збільшено частку участі в онлайн-навчанні співробітників Заповідника.  

 

Природоохоронна діяльність. Аналіз природоохоронної роботи засвідчив, що 

цьому сегменту діяльності Заповідника відводиться значна роль. Протягом року 

забезпечувався контроль за дотриманням встановлених режимів у зонах охорони та 

охоронюваного природного ландшафту, за станом схилів гір, ярів, валів тощо, було 

виконано значні об’єми робіт із впорядкування території Заповідника. Здійснювались 

заходи щодо уточнення меж, впорядкування та приведення у відповідність до фактичного 

використання Заповідником природоохоронної документації на об’єкт природно-

заповідного фонду – заповідного урочища «Канівські гори» та створення нового об’єкту 

ПЗФ: парку – пам’ятки природи місцевого значення «Тарасова гора». 

З метою організації  комплексної охорони природного довкілля навколо Тарасової 

Гори порушено клопотання щодо створення національного природного парку 

«Середньодніпровський». Розпочато роботи зі складання анотованих списків флори і 

рослинності Заповідника. 

Для ефективної реалізації визначених робіт розроблено перспективний план, що 

передбачає поетапне виконання окреслених завдань.  

 

Виконання ремонтних робіт на пам’ятках (об’єктах) Заповідника. Аналіз 

діяльності Реставраційної майстерні засвідчив, що протягом 2021 Р. було виконано низку 

важливих робіт з упорядкування Шевченківського меморіалу, території верхнього та 

нижнього парку, що дозволило поліпшити як санітарний, так і естетичний стан об’єктів 

Заповідника та визначити пріоритетні напрями діяльності на наступний рік, серед яких 

проведення ремонтних робіт у приміщеннях бібліотеки, Музею народного декоративного 

мистецтва, Історичного музею, поточний догляд за пам’ятками (об’єктами) Заповідника, 

здійснення робіт з гідроізоляції приміщення будинку музею Тараса Шевченка тощо. 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази та забезпечення життєдіяльності 

Заповідника. Протягом звітного періоду відповідальними службами Заповідника, у межах 

своїх повноважень, створювалися належні умови для виконання колективом 

функціональних обов’язків, забезпечення режимів збереження пам’яток, музейних 

цінностей та охорони території. Інженерно-технічною та бухгалтерською службами 

забезпечувалося своєчасне тепло-, електро і водопостачання. Заробітні плати та інші 

соціальні виплати проводились у визначені законодавством терміни. У 2021 році з 

державного бюджету до Заповідника надійшло коштів в сумі 28 307 292,85 грн, відповідно 

до яких і здійснювалось забезпечення потреб його діяльності.  

Проте, окремі аспекти діяльності Заповідника потребують перегляду та оновлення, 

зокрема, створення сучасного публічного простору в приміщенні бібліотеки; оновлення 

офісного обладнання, згідно сучасних технічних норм; придбання сучасного 

експозиційного та виставкового обладнання; забезпечення фінансової складової видавничої 

діяльності; випуск рекламної та іміджевої продукції тощо.  

 Отже, проведений аналіз роботи за звітний період дозволив об’єктивно оцінити 

здобутки, зважити виявлені недоліки та урахувати їх у подальшій роботі. У цілому 

діяльність Заповідника у 2021 році можна вважати задовільною. 

 


