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7) Церква Різдва Христового (Шевченківська 

церква). – огляд церкви,  у якій з 6 -7 травня 

1861 р. було встановлено труну з тілом Т. Г. 

Шевченка, що перевозилась з Санкт-Петербургу 

до Канева. Зруйнована радянським урядом 1935 

р., на початку 2000-х рр. відновлена і святково 

відкрита у 2004 р. Тут зберігається  копія 

посмертної маски Кобзаря, передана з 

Національного музею Тараса Шевченка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) 

Річковий вокзал (неподалік від  Шевченківської 

церкви) – огляд  краєвидів Дніпра – останнього 

шляху поета  до місця перепоховання у Каневі.  

 
 

Адреса: м. Київ, ГСП-680, проспект академіка 

Глушкова, 2-а, к. 314, 315, 318, 319, Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка, географічний факультет, кафедра 

країнознавства та туризму. 

Тел.: 044-521-32-49  

E-mail: lgtinfo@ukr.net . 

Сайт лабораторії геоінформації та   

туризму: www.lgtinfo.com.ua 

Автобусна екскурсія «Київ Кобзаря» 
 

1) Червоний корпус КНУ ім. Тараса 

Шевченка – огляд будівлі університету, що 

носить ім’я Великого Кобзаря, в якому у 1845

-1847 рр. працював співробітником 

Археографічної комісії Тарас Шевченко. 

2) Парк ім. Тараса Шевченка – огляд парку, 

що був розбитий у 1860-ті. У 1939 р. до 125-

річчя з Дня народження поета тут споруджено 

семиметровий бронзовий пам'ятник Тарасові 

Шевченку  (скульптор М.Г.Манізер, 

архітектор Є.А.Левінсон). 

3) Бульвар Тараса Шевченка – огляд  

бульвару, що носить сучасну назву з 1919 р. 

(попередні назви - Бульварне шосе, 

Університетський бульвар, Бібіковський 

бульвар). Візитівка вулиці – тополі, що були 

висаджені тут ще у 40-х рр. XIX століття. 

4) Національний музей Тараса Шевченка – 

екскурсія до музею,  в залах якої 

експонуються матеріали життя та творчості 

Кобзаря: першодруки творів з автографами, 

оригінали малярських робіт, рідкісні 

фотографії поета та його друзів, переклади 

творів мовами зарубіжних країн. 

5) Літературно-меморіальний будинок-

музей Тараса Шевченка (філія 

Національного музею Тараса Шевченка) – 

огляд  будинку в якому Кобзар квартирував з 

весни  1846 р. до свого арешту — 5 квітня 

1847 р.  і працював над створенням альбому 

київських краєвидів. Огляд шовковиці  - 

єдиного дерева, що збереглося з тих часів. 

6) «Хата на Пріорці» (філія Національного 

музею Тараса Шевченка). Огляд хати, у якій 

в серпні 1859 р. востаннє перебуваючи в 

Києві, Тарас Шевченко винаймав кімнату 

перед від'їздом до Петербурга.  
Київ 



с.Шевченкове - відвідування літературно-

меморіального музею, хати дяка (збудована 

1782 р.), у якого навчався 

грамоті Т.Шевченко, могили 

батька і матері Кобзаря. 

с.Будище – відвідування 

маєтку пана П.Енгельгардта 

з музейною кімнатою, огляд 

«Шевченкового дуба», в 

якому Тарас ховав свої 

малюнки. 

Мліїв – відвідання 

колишнього маєтку 

Симиренків (меморіальний музей, Палац 

Науки, памʼятник Л.Симиренку, Троїцька 

церква (збудована 1858 р., служила 

усипальницею Симиренків), парк). Ночівля 

у Каневі. 
 

Тур «Славетними місцями Черкащини» 
 

Київ – Канів – 

Черкаси - Чигирин – 

Суботів – Холодний 

Яр – Моринці – 

Шевченкове – 

Будище – Мліїв - 

Київ 

(3 дні/2 ночі) 

У Каневі – 

відвідування 

заповідника, сходження на Чернечу 

(Тарасову) гору до могили Т.Шевченка, огляд 

будинку Івана Ядловського (доглядача 

могили), відвідування літературно-

меморіального музею Т.Г.Шевченка. 

 

Черкаси - відвідування музею однієї 

книги «Кобзаря» Т.Г.Шевченка. 

Чигирин - відвідування музею 

Б.Хмельницького розташованого у 

приміщенні будинку повітової управи 

кінця 19 ст. та резиденції великого 

гетьмана, сходження на Замкову гору.  

Суботів – огляд 

Іллінської церкви. 

Холодний яр – 

відвідування 

Мотронинського 

монастиря та «дуба 

Залізняка» на хуторі 

Будда. 

Екскурсія по музею 

під відкритим небом в с.Моринці, де 

народився Т.Шевченко.  

Огляд хати Якима Бойка (діда Т.Шевченка 

по матері), де пройшли перші півтора роки 

життя поета. 

с.Шевченкове - відвідування літературно-

меморіального музею, хати дяка 

(збудована 1782 р.), у якого навчався 

грамоті Т.Шевченко, могили батька і 

матері Кобзаря. 

с.Будище – відвідування маєтку пана 

П.Енгельгардта з музейною кімнатою, 

огляд «Шевченкового дуба», в якому 

Тарас ховав свої малюнки. 

Мліїв – відвідання колишнього маєтку 

Симиренків (меморіальний музей родини 

Симиренків, Палац Науки, памʼятник 

Л.Симиренку, Троїцька церква (збудована 

1858 р., служила усипальницею 

Симиренків), парк). Ночівлі в Черкасах. 

Екскурсія «На батьківщину Тараса Шевченка» 

(Київ - с.Моринці – с.Шевченкове 

(колишня Кирилівка) – с.Будище) 

Екскурсія по музею під відкритим небом в 

с.Моринці, де народився Т.Шевченко. 

Огляд хати Якима 

Бойка (діда 

Т.Шевченка по 

матері), де пройшли 

перші півтора роки 

життя поета. 

В с. Шевченкове - 

відвідування 

літературно-

меморіального 

музею, хати дяка (збудована 1782 р.), у 

якого навчався грамоті Т.Шевченко, 

могили батька і матері Кобзаря. 

В с. Будище – відвідування маєтку пана 

П.Енгельгардта з музейною кімнатою, 

огляд «Шевченкового дуба», в якому 

Тарас ховав свої малюнки. 
 

Тур «Шляхами Великого Кобзаря»  

Київ -Канів - Моринці – Шевченкове – 

Будище – Мліїв – Київ (2 дні/1 ніч) 

У Каневі – відвідування заповідника, 

сходження на Чернечу (Тарасову) гору до 

могили Т.Шевченка, огляд будинку Івана 

Ядловського (доглядача могили), 

відвідування літературно-меморіального 

музею Т.Г.Шевченка. 

Екскурсія по музею під відкритим небом в 

с.Моринці, де народився Т.Шевченко. 

Огляд хати Якима Бойка (діда Т.Шевченка 

по матері), де пройшли перші півтора роки 

життя поета. 


