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 Книги-ювіляри 2021 року від українських письменників : 

анотований інформаційний покажчик / Волинcька обласна бібліотека для 

дітей ; авт.-уклад. Л. М. Данилюк. – Луцьк, 2021. – 14 с. : іл. 

 

 Традиційно продовжуємо щорічне видання анотованого 

інформаційного покажчика про книжкові ювілеї. 

 Цьогоріч Вашій увазі представлені ювілейні дати написання книг, а не 

їх публікування. Зібрана інформація ілюстрована обкладинками видань та 

містить відомості про десять відомих творів українських письменників. 

 Покажчик адресовано учням середнього та старшого шкільного віку, 

вчителям, бібліотекарям та усім поціновувачам української літератури. 
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    Шевченко Т. Г. Художник : 

повісті / Т. Г. Шевченко ; 

худож. О. М. Застанченко ; 

пер. з рос. Б. Д. Антоненко-

Давидовича та ін. ; післямова 

Є. Кирилюка. – Київ : Молодь, 

1985. – 368 с. : іл. 

 Повість Тараса 

Шевченка «Художник». 

Написана російською мовою 

протягом 25 січня – 4 жовтня 

1856 року у 

Новопетровському укріпленні. 

 У творі автор продовжує розробляти 

тему долі талановитого кріпака, 

започатковану ним у попередніх повістях 

«Варнак» та «Музикант».  

 На відміну від інших повістей, 

«Художник» відрізняється своєю 

автобіографічністю, тому є важливим 

джерелом відомостей про життя Тараса 

Шевченка в період перебування у 

Петербурзі та навчання в Академії 

мистецтв.  

 Вперше надруковано у журналі 

«Киевская старина». До збірки творів 

введено 1888 року. 

 Повість цікава яскравими характеристиками видатних діячів культури 

того часу – благодійників Тараса Шевченка, а також його сучасників та 

друзів. Образи багатьох персонажів змальовані з реальних осіб. У розповіді 

про останні роки життя героя, автор використав відомості про трагічні 

обставини особистої долі окремих художників, які закінчили своє життя в 

лікарні для душевнохворих. 

 Повість вперше перекладена українською мовою Олександром 

Кониським 1895 року. 
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    Нечуй-Левицький І. С. Микола 

Джеря : повість / І. С. Нечуй-

Левицький ; упоряд., післямова  

М. С. Грицюти. – Київ : Дніпро, 

1978. – 166 с. :  іл. 

 Повість Івана Нечуй-

Левицького «Микола 

Джеря». Написана у 1876 

році і присвячена Миколі 

Лисенку. 

 Тема твору – розповідь про життя 

головного героя Миколи Джері та його сім’ї, 

а також опис життя людей під гнобленням 

панщини та боротьбу з нею. 

 Іван Нечуй-Левицький правдиво 

показав, що виступи окремих селян проти 

панів викликали співчуття й 

підтримку з боку всіх кріпаків. 

Коли пан забрав собі кращі землі – 

селяни бунтували. Разом із тим 

автор прикрашає дійсність, коли 

розповідає, що комісія, надіслана 

царською владою, відібрала в пана добру землю і віддала її селянам, а 

громада скинула багатія і обрала старшиною бідного чередника. У творі 

також змальовано жорстоку експлуатацію заробітчан на капіталістичних 

підприємствах та промислах, і вперше в українській літературі показано 

стихійний протест заробітчан проти цього. 

 Уперше повість «Микола Джеря» надрукована в журналі «Правда» 

1878 року. До нашого часу зберігся чорновий автограф повісті, який 

знаходиться у відділі рукописів Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського.  

 1926 року з’явилася кіноадаптація повісті «Микола Джеря». 2019 року, 

за підтримки Українського культурного фонду, почалися зйомки фільму 

«Джеря». 
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    Карпенко-Карий І. К. Мартин 

Боруля. Хазяїн. Сто тисяч /  

І. К. Карпенко-Карий ; передм. 

Р. Я. Пилипчука. – Київ : 

Навчальна книга - Богдан, 2020. 

– 232 с. 

 П’єса Івана Карпенка-

Карого «Мартин Боруля». 

Написана у 1886 році. 

 Головний персонаж 

твору – Мартин Боруля. Це людина з 

нездоланним прагненням отримання 

дворянського титулу, який, на думку героя, 

зробить його паном. У своєму домі він 

заводить дворянські порядки: вимагає від 

своїх дітей називати себе не татом, а 

«папінькою», а маму «мамінькою», довго 

вранці вилежується в ліжку, тощо. 

Нові правила викликають 

нерозуміння у членів родини, та і сам 

господар мучиться через свої химери, 

але терпить. 

 Сюжет комедії письменник 

будує на фактах з реального життя 

української шляхетської родини Тобілевичів: батько драматурга, який 

довгий час служив управителем поміщицьких маєтків, вирішив домогтися 

визнання свого роду дворянським. На це пішло чимало часу, але 

дворянство не було доведено, оскільки прізвище в старих документах було 

Тубілевич, а в нових – Тобілевич. Іван Карпенко-Карий використав цей 

факт, аби висміяти намагання простої людини вибитися у дворяни, хибно 

думаючи, що цим можна в чомусь піднестися над іншими. 

 У 1953 році на Київській кіностудії художніх фільмів за п’єсою знятий 

однойменний фільм-спектакль Київського державного українського 

драматичного театру ім. І. Франка. 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1953_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
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    Коцюбинський М. Харитя : 

оповідання : для мол. шк. віку 

/ М. Коцюбинський ; мал.  

Л. Ільчинської. – Київ : 

Веселка, 1982. – 15 с., іл. 

 Оповідання 

Михайла Коцюбинського 

«Харитя». Написане 1891 

року. 

 У творі розповідається про добру 

дівчинку Харитю, яка допомагала хворій 

матері по господарству. Письменник із 

любов’ю змалював портрет головної 

героїні оповідання: «Великі сині очі з-під 

чорних вій дивилися пильно й розумно. 

Смугляве личенько розчервонілося». 

 Оповідання складається з 

чотирьох розділів. З першого розділу 

дізнаємося про горе, що спіткало 

бідну селянську родину. Автор 

знайомить з образом вдови та її 

дитини і розкриває їх спільну журбу. 

Жінка хворіє, а її ще мала донечка – хороша, чуйна, розумна і роботяща 

дівчинка – порається по господарству, як уміє. Всю свою любов до матері 

вона вкладає в працю, навіть непосильну, щоб цим самим допомогти їй. 

Бідне дитя, долаючи в собі страх і біль, саме жне ниву, аби з ненькою не 

залишитися без хліба. Далі у оповіданні з’являються образи співчутливих 

жінок, які пожаліли Харитю і допомогли зібрати хліб. А матір дівчинки 

одужала і тішилася своєю доброю дитиною. 
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    Кобилянська О. Ю. 

Людина : повісті, оповід. /  

О. Ю. Кобилянська ; упоряд., 

передм. і прим.  

В. Погребенника. – Київ : 

Веселка, 2000. – 349 с. : іл. 

 Повість Ольги 

Кобилянської «Людина». 

Написана у 1886 році.  

 У творі авторка зображує 

становище української жінки в 

тогочасному суспільстві, започаткувавши жанр 

психологічної української прози. 

Розкривається нова проблематика та ідеї: 

поряд з давно усталеним і звичним світом 

чоловіків постає жінка з багатим внутрішнім 

світом, наділена відкритим розумом, щирим 

серцем, волею і правом на щастя. 

 Повість «Людина» розкриває ідею 

необхідності боротьби жіноцтва за права 

на освіту, працю, рівноправність із 

чоловіками. 

 Головна героїня – освічена дівчина, 

яка не може змиритися з бездуховністю 

міщанського середовища. Вона кидає виклик суспільній моралі, заснованій 

на брехні, лицемірстві, духовній ницості. Сповідуючи ідеї взаємного 

кохання і поваги, відкидаючи модель подружжя без любові, викриває 

хвороби сучасності: залежності, насильство, фальш. Уособлюючи тип нової 

жінки, письменниця опиняється поза суспільством, оскільки погляди і 

думки, які вона сповідує, є ворожими для суспільства, зміст життя якого 

визначають чоловіки.  

 Твір написаний під безпосереднім впливом української феміністки, 

письменниці Наталії Кобринської, якій його і присвячено. Спочатку текст 

був меншим за обсягом, за жанром належав до оповідання і мав назву 

«Вона вийшла заміж». У первісному варіанті сама Наталія Кобринська 

хотіла вмістити твір до жіночого альманаху «Перший вінок» (1887), проте 

редактор видання Іван Франко відмовив їй через слабкість твору. Згодом 

Ольга Кобилянська доопрацювала текст і під заголовком «Людина» 

відіслала в німецький часопис «An der schőner blauen Donau». Редактор 

часопису оцінив твір позитивно. 

 



8 

    Українка Л. Лісова пісня : /  

Л. Українка ; худож.  

А. Канкава. – Харків : Віват, 

2017. – 143 с. : іл., портр. 

 Віршована п’єса Лесі 

Українки «Лісова пісня». 

Написана у 1911 році у місті 

Кутаїсі (Грузія). 

 Твір є одним із перших прообразів 

фентезі в українській літературі. «Лісова 

пісня» – нова жанрова форма, створена 

Лесею Українкою, проблемна філософська 

драматична поема, де опоетизовано красу 

людських взаємин: потяг до щастя, силу 

великого кохання.  

 У листах до матері Леся 

Українка повідомляла, що на 

написання сюжету її надихнули 

волинські ліси і розповіді матері про мавок. У листах до сестри Ольги 

казала, що у чорновому варіанті драма була написана впродовж 10-12 днів, 

але на переписування пішло декілька місяців. 

 Драма складається з прологу і трьох дій, кожна з яких відповідає 

певній порі року: весні, яка символізує зародження кохання між Мавкою та 

Лукашем; літу, коли кохання між ними еволюціонує та поступово починає 

згасати; пізній осені, коли Лукаш остаточно забуває про свою кохану. 

 Лісові істоти олюднені, вони живуть і діють, розмовляють, як люди. У 

них своє розуміння добра і зла, їх наділено певними рисами вдачі за 

аналогією до людських. 

 Мавка в «Лісовій пісні» виступає як невмируща сила природи, як 

безсмертна краса, що у своєму плині і розвитку стає вічним життєвим 

джерелом мистецького натхнення. У драмі зосереджується увага і на образі 

Лукаша, передусім на дослідженні його психологічного світу: Лукаш тяжко 

страждає і зрештою гине, бо неспроможний згармонізувати, зрівноважити у 

своїм єстві духовну й матеріальну первини. Якщо головним для людини 

стає суто матеріальне чи побутове – вона знищує себе. 

 За мотивами драми-феєрії українськими композиторами створено 

балети та опери (1936, 1957, 1961 роки) під однойменною назвою. З такою 

ж назвою в українських кіностудіях знято фільми у 1961, 1976, 1980 роках. 
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    Малишко А. С. Прометей 

: поема / А. С. Малишко. – 

Київ : Дніпро, 1978. – 133 с. 

 Поема Андрія Малишка 

«Прометей». Написана та 

опублікована 1946 року. 

 

 Автор твору звертається до 

образу Прометея, який, за міфічними 

розповідями, викрав у богів вогонь і передав 

його на землю людям, за що був покараний 

Зевсом. Таким чином, ім’я Прометея стало 

уособлювати людину, яка жертвує собою заради 

благополуччя інших людей. 

 Поема «Прометей» – це болісний 

спогад про події війни. У своєму творі 

письменник уславлює подвиг усіх 

героїв-солдатів, що віддали своє життя 

за Батьківщину, що не зрадили свій народ і мужньо прийняли смерть. На 

прикладі простого солдата зі Смоленщини поет показує честь і хоробрість 

кожного, хто воював за мир. 

 В основу сюжету поеми покладено розповідь, яку автор почув у дні 

боїв за Київ. Цей народний переказ поет доповнив новими ситуаціями й 

роздумами героя і створив хвилюючу поему, в якій розповів про героїчну 

долю солдата, про самопожертву селян, які намагалися його врятувати. 

Образ рядового воїна, безіменного героя, поет підняв на рівень 

легендарного Прометея. 

 Твір складається із вступної частини і п’яти розділів. 
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    Вишня О. Мисливські 

усмішки / О. Вишня. – Харків : 

Фоліо, 2013. – 256 с. 

 Збірка оповідань 

Остапа Вишні 

«Мисливські усмішки». 

Роботу над збіркою 

письменник закінчив у 1956 

році. 

 Остап Вишня був затятим мисливцем 

та рибалкою, часто виїжджав у мальовничі 

місцевості з друзями на полювання. Усі 

спостереження, усе почуте він записував та 

використав згодом при написанні 

«Мисливських усмішок». Вони хоча й 

«мисливські», але вчать не нищити 

природу, а навпаки – доглядати за 

нею, берегти для нащадків. 

 Головним персонажем збірки й одночасно оповідачем є мисливець або 

рибалка, з почуттям гумору, який розповідає цікаві «бувальщини» з 

мисливського побуту. Як правило, в основі історій лежить такий 

улюблений засіб народної творчості, як художнє перебільшення. 

 Художні компоненти «Мисливських усмішок»: дотеп, анекдот, іронія, 

пейзажна лірика, портрет, пісня, авторський ліричний відступ, порівняння, 

епітети, персоніфікація, гіпербола. 

 Повний цикл оповідань опублікований у 1958 році видавництвом 

«Держлітвидав». 
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    Нестайко В. Одиниця з 

обманом / В. Нестайко ; іл. 

є Житник. – Харків : 

Школа, 2017. – 320 с. 

    Рутківський В. Сторожова 

застава : повісті із життя 

Київської Русі / В. Рутківський ; 

худож. М. Паленко. – Київ : А-БА-

БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 304 с. : іл. 

 Повість Всеволода 

Нестайка «Одиниця з 

обманом». Написана 1976 

року. 

 Повість складається з 

дванадцяти розділів. Починається з 

розповіді про те, як учні 4-Б класу пишуть 

твір на тему «Ким я хочу бути?». Потім 

автор знайомить із школярами, 

характеризуючи їх у розрізі різних 

життєвих ситуацій. Пише про сміливих 

хлопчиків та дівчаток, про дружбу і гарні 

манери поведінки. Наприкінці повісті 

автор розкриває читачеві зміст дитячих 

творів – хто ким мріє стати в 

майбутньому. 

 1984 року за мотивами повісті «Одиниця з обманом» на кіностудії ім. 

О. Довженка знято художній фільм. 

 

 Роман Володимира 

Рутківського «Сторожова 

застава». Початково твір був 

написаний як повість у 1986 

році. Вперше опублікований у 

1991 році в журналі «Однокласник». У 2001 

повість була надрукована окремою книгою у 

одеському видавництві «Друк». Пізніше автор 

суттєво переробив та дописав свій твір, 

додавши нові події та героїв, і 2012 року твір 

вийшов друком у видавництві «А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА» вже як роман. 

 Події розгортаються у 1097 

році на території Київської Русі, 

куди потрапляє звичайний 

український п’ятикласник 
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Вітько та знайомиться з давніми праукраїнськими героями, навіть із самим 

Володимиром Мономахом. Невдовзі хлопець стає свідком та учасником 

небезпечних та захопливих пригод.  

 У 1992 році письменник став лауреатом премії імені Миколи 

Трублаїні за повість-легенду «Сторожова застава», а у 2002 році за той же 

твір удостоєний найвищою в Україні відзнакою для дитячої літератури – 

премією імені Лесі Українки. Видання у редакції видавництва А-БА-БА-

ГА-ЛА-МА-ГА також стало номінантом нагороди BBC Книга року (у 

номінації «дитяча книга») у 2012 році.  

 У 2013 році кінопроєкт за романом Володимира Рутківського 

«Сторожова застава» переміг у 5-му конкурсі Державного агентства з 

питань кіно, отримавши часткове фінансування. 12 жовтня 2017 року 

екранізацію презентували в кінотеатрах України. 

 У 2016 році твір видано шрифтом Брайля за підтримки благодійної 

організації «Фонд родини Нечитайло». 
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