
 
11 березня 2014 року                                                                                м. Київ 

ПРЕС-РЕЛІЗ 
В Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України 
відкривається виставка «Природа в творчості Т.Г. Шевченка», 

присвячена 200-річчю з дня народження Кобзаря 
 

 2014 рік в Україні оголошено роком Тараса Шевченка. У творчості великого 
Кобзаря гармонійно поєдналися талант поета-борця та поета-лірика, неперевершеного 
майстра живопису та філософа. У багатьох літературних та художніх роботах 
Т.Г.Шевченка постає чудова, мальовнича природа України – широкі зелені лани, білі 
вишневі садки, могутній Дніпро. У творах поета темі природи та окремим рослинам 
присвячено багато поетичних рядків, це й червона калина і верба, що схилилась над 
водою і сон-трава, що розцвітає вночі при долині. Краса природи, завжди була з поетом і 
тоді, коли він був далеко від батьківщини. Перебуваючи на чужині, в далекому засланні, 
поет на своїх полотнах зобразив багато куточків Приаралля, гірські краєвиди 
Мангишлаку, піски далекого Косаралу.  
 Відвідувачі виставки зможуть ознайомитись з гербарними зразками рослин, що 
згадуються в творах Т.Г.Шевченка та зберігаються в фондах гербарію Національного 
ботанічного саду, переглянути фотороботи та презентаційні матеріали про творчість 
славетного генія. 

Зміст заходу 
1. Вступне слово директора НБС ім. М.М. Гришка НАН України  

       д.б.н., професора Н.В. Заіменко. 
2. Привітання від почесного директора НБС ім. М.М. Гришка НАН України  

       д.б.н., професора, член-кореспондента НАН України Т.М. Черевченко. 
3. Виступ голови Печерської районної в м. Києві державної адміністрації  

       О.В. Мазурчака. 
4. Виступ члена спілки письменників України, головного редактора «Літературної 

      України» С.Б. Козака. 
5. Виступ голови Українського товариства охорони природи  

       д.е.н. професора В.Я. Шевчука та презентація екологічного календаря  
       «Т.Г. Шевченко і природа». 

6. Ознайомлення з експозицією. Екскурсовод – д.б.н., професор В.І. Мельник. 
7. Концерт за мотивами творів Т.Г.Шевченка: 

 Інструментальні композиції у виконанні  викладача по класу гітари Дитячої  музичної  
школи № 9 Павла Степановича (2 твори). 

 Українська народна пісня в обробці Л. Кауфана на слова Т.Г. Шевченка «На  що мені чорні 
брови», Українська народна пісня на слова Т.Г.Шевченка «Садок вишневий».  
Виконує викладач з класу вокалу Дитячої музичної школи № 4 Тетяна Шевченко. 

 Слова і музика В.Сидоренка  «Тарасові Шевченку». 
Виконує ансамбль бандуристів Дитячої музичної школи № 27, керівник Валентина Вівчарик. 

 «Український віночок», музична підбірка у виконанні інструментального дуету (флейта, 
гітара) викладачів Дитячої музичної школи № 10.   

 
 Запрошуємо взяти участь у відкритті виставки «Природа в 
творчості Т.Г. Шевченка», в Національному ботанічному саду 
ім. М.М. Гришка НАН України 11 березня 2014 року о 14 годині. 
 
Адреса заходу: м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1, НБС ім. М.М. Гришка НАН України 
тел. (044) 285-41-05 
лабораторний корпус №6 (галерея великої купольної оранжереї).  


