
Перлини української 

класики



Найбільше і найдорожче добро кожного

народу це його мова - жива схованка

людського духу, його багата скарбниця, в

яку народ складає і своє давнє життя і свої

сподіванки, розум, досвід, почування.

Панас Мирний



Стус В.

Вибране : збірка / Василь Стус. — Харків : Книжковий Клуб

«Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. — 320 с.

Поезії, що увійшли до цієї збірки, — найкращі зразки

лірики Василя Стуса. У цих рядках громадянські мотиви та

біль митця за долю України переплітаються з тонким

мереживом любовної лірики і філософськими роздумами

про життя й призначення людини.



Українка, Леся.

Поезія. Драматичні твори. - К.: Наук. думка, 2008. - 384 с.

У книзі вміщено кращі поетичні та драматичні твори:

“Давня казка”, “Лісова пісня”, “Одержима”, “Оргія",

"Бояриня”, які рекомендовані для широкого загалу читачів.



Кобзар. Т. Г. Шевченко / Укладач О. Д. Сиплива. – Донецьк: 

ТОВ «ВКФ «БАО», 2011. – 416 с.

Геній Великого Кобзаря світить нам крізь віки. Цілі

покоління виховувалися на його творах. І сьогодні

Шевченкова поезія продовжує надихати українців на нові

звершення й перемоги.



Франко Іван.

Поезія; Іван Вишенський; Мойсей; Перехресні стежки.- К.:

Наук. думка, 2007.- 432 с.

У книзі вміщено поезію, поеми «Іван Вишенський» та

«Мойсей» і повість «Перехресні стежки».



Гоголь М.

Тарас Бульба. Вій. Вечори на хуторі поблизу Диканьки

[Текст] / Микола Гоголь ; пер. І. Л. Базилянської. – Х. : ВД

«ШКОЛА», 2018. — 448 с.

Славетна історія запорозького козацтва, яка й досі

бентежить уяву сучасників, завдяки безсмертній повісті М.

В. Гоголя, завдяки пригодам і подвигам її героїв стала

надбанням скарбниці світової пригодницької літератури.

Розповідь про родину козацького полковника Тараса Бульби

— це вражаюча історія становлення й прояву людських

характерів і людської долі.



Марко Вовчок.

Три долі: Повісті та оповідання / Худож.-оформловач А. С.

Ленчик. - Харків: Фоліо, 2008. – 350 с.

Марка Вовчка (літературний псевдонім Марії

Олександрівни Вілінської, 1833-1907) справедливо

називають літературною донькою Т. Шевченка. Найвищого

ідейно-художнього рівня вона досягає у зображенні

трагічної долі жінки-кріпачки, яка в тогочасному

суспільстві зазнала найбільшого приниження і безправ'я.



Нечуй-Левицький І.

Хмари: Роман / Худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко.-

Харків: Фоліо, 2009.- 347 с.

У романі «Хмари» автор звертається до теми української

інтелігенції. Символічною є назва роману, бо Хмари — то

своєрідне уособлення національного гноблення та

придушення української культури. У цій атмосфері

моральної задухи формується характер головних героїв. Це

люди широких прогресивних поглядів, які, незважаючи на

перепони, своєю просвітницькою діяльністю здіймають

хвилі національної свідомості народу та розганяють

«Хмари», прагнучи до світла...



Коцюбинський М. М.

Коні не винні: Повість, оповідання/Худож.-оформлювач

А. С. Ленчик. — Харків: Фоліо, 2006. – 317 с.

Михайло Коцюбинський (1864—1913) — видатний

український письменник, талановитий новеліст. Кращі з

його оповідань, такі як «Сміх», «Intermezzo», «Сон»,

«Подарунок на іменини», «Коні не винні», належать до

найвищих досягнень української класичної прози.



Нечуй-Левицький І. С.

Князь Єремія Вишневецький. – Донецьк: Тов «ВКФ «БАО»,

2011. – 416 с.

У романі видатного українського письменника Івана

Семеновича Нечуя-Левицького розповідається про життя

князя Вишневецького, яке переплітається з трагічною

історією України XVII століття.



Котляревський І. П.

Енеїда: Поема; Наталка Полтавка: П'еса: Для серед. та ст.

шк. віку / Передм. та приміт. О. І. Гончара; Післямова В. О.

Шевчука; [Обкл. В. І. Касіяна; Іл. А. Д. Базилевича]. – К.:

Веселка, 2000. — 327 с.

До книжки увійшли поема «Енеїда», в якій зображено

життя українського суспільства другої половини XVI ст., а

також п'єса «Наталка Полтавка», що заклала фундамент

нового українського театру.



Дрозд В. Г.

Ирій: Повісті, оповідання/Худож.-оформлювач А. С.

Ленчик. — Харків: Фоліо, 2008. — 318 с.

Автор вражає поєднанням фольклору з фантастикою,

реальності з химерою, будь то лірична повість «Ирій», яка

нагадує, що ми всі родом з дитинства або гротескний,

повний сарказму твір «Самотній вовк».



Косинка Григорій. Вибрані твори / Упоряд. текстів та

передмова І. М. Андрусяка.- Харків: Видавництво «Ранок»,

2009. — 336 с.

Письменник відзначався глибиною проникнення у

психологічні тонкощі своїх героїв. Він до останньої

хвилини свого життя не зрадив ані собі, ані своїм читачам,

ані коханій Україні.



Симоненко Василь

Ти знаєш, що ти - людина: Вірші, сонети, поеми, байки /

Передм. В. А. Гончаренка. Наук. думка, 2005. - 296 с.

Перше в Україні найповніше видання поетичних творів

Василя Симоненка. До книги увійшло багато поезій, які з

тих чи інших причин раніше не публікувалися. Упорядник

відшукав і включив до збірки навіть ті твори, що були

написані поетом на замовлення редакцій газет та журналів і

носили певне політичне забарвлення, як того вимагала

тодішня номенклатурна ідеологія, і які сам поет часто

підписував псевдонімами.



Квітка-Основ'яненко Григорій. Українські повісті / Упоряд.

текстів, передмова та примітки Л. В. Ушкалова.- Харків:

Видавництво «Ранок», 2009.- 320 с.

До цього видання ввійшли такі шедеври української

літератури, як «Конотопська відьма», «Маруся», «Щира

любов». Ці повісті Г. Квітки-Основ'яненка відкривають

нову сторінку в письменстві всієї Європи.



Квітка-Основ’яненко Г.Ф.

«Конотопська відьма», «Сватання на Гончарівці, та інші 

твори. — Донецьк: тов «ВКФ «БАО. 2014. – 416 с.

До цього збірника ввійшли вибрані твори видатного класика

вітчизняної літератури Григорія Федоровича Квітки-

Основ'яненка (1778-1843), який став основоположником

нової української прози.



Кочерга І.

Вибрані твори / Передм. О. Бондаревої. - К.: Сакцент Плюс,

2005. — 480 с.

До книги увійшли найбільш відомі твори, які перекладено

різними мовами світу: драматична поема «Свіччине

весілля», історична драма «Ярослав Мудрий».



Усе моє, все зветься Україна
Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є – дорога, явори,

усе моє, все зветься – Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори
(Ліна Костенко)



Виставку підготували 

працівники студентського 

абонементу 


