
 

В умовах повномасштабної війни з Росією бібліотеки активізували популяризацію 

української книги. Основна мета – промоція читання кращих художніх творів 

сучасних українських письменників; виховання почуття патріотизму та любові до 

України і до її славетного минулого; просування ідеї читання як сучасного тренду. 

 

 Пропонуємо увазі читачів вибрані твори Миколи 

Куліша (1892–1937) — найсамобутнішого 

українського драматурга ХХ ст., чия творчість 

довгий час замовчувалась на радянських теренах, 

але від того не втрачала актуальності. Видання 

містить десять п’єс («97», «Отак загинув Гуска», 

«Зон», «Хулій Хурина», «Народний Малахій», 

«Мина Мазайло», «Закут», «Патетична соната», 

«Вічний бунт», «Маклена Ґраса»), щоденникові 

записи, уривки з листування, а також ґрунтовні 

літературознавчі статті про письменника. Книга 

стане у пригоді студентам, викладачам, широкому 

колу зацікавлених осіб. Видання може бути 

використане як навчальний посібник.  

Читайте онлайн: 
https://www.yakaboo.ua/ua/mikola-kulish-vibrani-tvori-

1612730.html 

 Роман лауреата Державної премії СРСР та 

Державної премії УРСР ім Т. Г. Шевченка Павла 

Загребельного, крім елементів фантастики, має 

гострий політично-філософський характер. У центрі 

уваги письменника молодий американський учений 

Лукас, який виношує ідею посилення розумового 

потенціалу людства, використовуючи весь 

історичний спадок і найновіші досягнення науки і 

техніки. На кошти приватного фонду в супроводі 

його представника містера Ора Лукас здійснює 

подорож в країни, де колись зароджувалася 

цивілізація. Коли учений повертається додому, на 

нього чекає страшна несподіванка: приватний фонд 

виявляється замаскованою організацією військового 

відомства, ідею Лукаса хочуть використати 

«яструби» з Капітолійського пагорба на зло 

людству і всій планеті. Лукас безслідно зникає, та 

ідеї, надто коли вони осяяні високою метою, не 

зникають ніколи. 

Читайте онлайн: https://osvita.ua/school/literature/z/69291/list-50.html 

https://www.yakaboo.ua/ua/mikola-kulish-vibrani-tvori-1612730.html
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Слідчий Єгор Скляр і патрульна Власта Коваль 

незаплановано зустрічаються на курсах у Харкові. 

Щоби згаяти час поза навчанням, Єгор допомагає 

своєму давньому другу розслідувати декілька 

заплутаних справ. Єгор і Власта опиняються у вирі 

смертельно небезпечних подій, що матимуть 

непередбачувані наслідки. Але ризик не зупиняє 

слідчого, який прагне викрити злочинців і 

розв'язати драматичну загадку зникнення і загибелі 

молодої пари. 

 

Читайте онлайн: 

 
https://knigogo.com.ua/chitati-online/kubyk-rubika/ 

 

Роман розповідає, як в буремному морі життя 

знайти свій вірний шлях. Головний герой відкриває 

нові грані своїх можливостей, а нитки долі 

приводять його до коханої. 

 

Читайте онлайн: 
https://www.yakaboo.ua/ua/zavzhdi-poruch-

1639655.html 

 
Останні дні листопада 2013-го, країну лихоманить. 

Мар`яна не звертає уваги на це — усі її думки лише 

про чоловіка, який насправді не вартий сліз. Зустріч 

із дивним хлопцем Ярком змінює все. «Ти моя 

жінка», — сказав він. І від того стало так солодко... 

Та тепер не час насолоджуватися життям. Дівчина 

опиняється у вирі подій: чергування на Майдані, 

зникнення коханого, пошуки нащадків козака 

Дороша — спадкоємців величезного статку... Звідки 

ж Мар`яні знати, що чекає на того нащадка. Предки 

заповіли йому не лише скарб, а й родинне 

прокляття. 

 

Читайте онлайн: 
https://topbook.me/books/174513864235/online/page/1/ 

https://knigogo.com.ua/chitati-online/kubyk-rubika/
https://www.yakaboo.ua/ua/zavzhdi-poruch-1639655.html
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Рекомендуємо для прочитання твір української 

письменниці Зінаїди Тулуб «Людолови».  

«Людолови» — історичний роман  у 2-х томах, 

написаний упродовж 1934 —1937 років. 

У романі відображено важкий стан поневоленого 

народу в період кінця XVI — початку XVII 

століття, у час постійних набігів на українські землі 

ординців та польсько-шляхетських загарбників. 

У першому томі письменниця розповідає про 

Запорізьку Січ, про діяльність гетьмана Петра 

Сагайдачного та інших історичних особистостей.

  

Читайте онлайн: 

 

 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=15372 

 

 

 

Пропонуємо для прочитання твори українського 

письменника Миколи Трублаїні (справжнє прізвище 

- Трублаєвський, 1907-1941) - автор популярних 

серед молоді пригодницьких повістей і романів. 

Шхуна "Колумб" - одна  з його кращих книжок. 

Герої повісті, хлопці й дівчата з маленького 

рибацького селища, викривають шпигуна, що 

прибув на острів, де проводяться наукові 

дослідження. Юні острів'яни вступають у нерівну 

боротьбу з ворогом, їм доводиться пройти через 

жорстокі випробування: переслідування, тортури, 

смертельну небезпеку. Та нема таких перешкод, 

яких би не подолали сміливі й вірні друзі. 

Читайте онлайн: 

 

https://osvita.ua/school/literature/t/75972/ 

 

 

У своєму науково-фантастичному романі, 

написаному в 1940 – 41 роках, талановитий 

український письменник розповідає про 

будівництво підземного шляху , що має величезне 

стратегічне значення; про створення нової техніки 

для оборони держави. Паралельною темою твору є 

розв'язання проблеми нових методів лікування 

злоякісних пухлин.  

 

Читайте онлайн: 

 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=10362 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=15372
https://osvita.ua/school/literature/t/75972/
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=10362


 

«Лахтак» повість відомого мандрівника, класика 

української літератури Миколи Трублаїні про 

пригоди відважної команди загубленого в північних 

морях корабля не залишить нікого байдужим. Адже 

на читача очікують неймовірні відкриття, цікаві 

пригоди і, звичайно, небезпеки. Разом з героями 

повісті доведеться виживати в суворих природних 

умовах Півночі, де на людей полюють білі ведмеді, 

а захопити судно лаштуються іноземні пірати… 

 

Читайте онлайн: 
 

https://osvita.ua/school/literature/t/75965/ 

 

 

У романі йде оповідь про легендарних 

особистостей: 

Анастасію Лісовську - Роксолану та Дмитра 

Вишневецького-Байду. Невблаганна доля зіткнула 

матір і сина, які не підозрювали про кровний 

зв’язок між ними! 

Запрошуємо читачів поринути у вир подій слідом за 

героями роману. 

 

Читайте онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=211555&p=1 

 

Довгоочікуваний новий роман провідної 

української  письменниці Марії Матіос «Букова 

земля» — це пронизлива, глибока і зухвала сага 

завдовжки у 225 років, пропущена через перехресні 

історії п’яти родин різного суспільного рівня і 

статусу, а також історичних персонажів, так чи 

інакше пов’язаних з Буковиною. Землероби, 

скотарі, воїни, посли і міністри постають 

повноправними творцями не лише приватної, а й 

загальноєвропейської історії. Недаремно авторка 

означила жанр свого твору як роман-панорама. 

Географія його подій простягається від крихітного 

буковинського хутора Сірук — до Відня, Берліна, 

Бухареста, Москви і Берна. А обрамленням цього 

класичного роману виступає особливий сюжет зі 

Станиці Луганської літа 2014 року. І як завжди у 

книжках Марії Матіос, окремим персонажем є мова 

з її неповторною лексичною розкішшю і 

гуцульським чаром. 

https://osvita.ua/school/literature/t/75965/
https://www.litmir.me/br/?b=211555&p=1


Читайте онлайн: 

 

https://worldinbooks.com.ua/knigi/bukova-zemlia-mariia-matios/ 

 

 

Марія Матіос «Майже ніколи навпаки». Ідея твору - 

честь — вище всього. 

 

Читайте онлайн: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=15296 

  

 

Один із найкращих українських історичних романів 

про незламність українського народу та волю до 

свободи. Залишенець. Чорний ворон - твір, що 

своїм глибоким задумом, насиченим патріотизмом 

пронизує душу кожного, хто її читає. Василь Шкляр 

у своєму прозовому романі дуже добре показав те, 

яким незламним, відчайдушним та спраглим до 

справедливості є наш народ. Видання розповідає 

про повстанські війни патріотів України проти 

радянських окупантів, а саме період 20-х років 

минулого століття, події, що відбувались в 

Холодному Яру. Повстанські загони за козацьким 

принципом організували в цьому урочищі свою 

власну Холодноярську республіку та майже 4 роки 

відстоювали її незалежність. Цим самим показали 

світовій історії, що українці народ незламний та 

вільний. А гасло Воля України або смерть є 

незмінною візитівкою патріота-українця й до 

сьогодні. Одна з найдраматичніших сторінок нашої 

історії висвітлена у творі на основі реальних фактів, 

секретних документів КДБ та інших вірогідностей, 

які глибоко вивчав автор. Головним героєм роману 

став один із найбільш загадкових холодноярських 

отаманів Чорний Ворон, що, залучившись 

підтримкою своїх побратимів гайдамаків, вірно 

боровся проти більшовицької влади. Отаман постає 

як непереможна, майже фантастична надлюдина, 

що здатна перемогти саму смерть. Книжка є 

сплетінням різних доль, почуття любові та 

ненависті, вірності та зради. Вона неодмінно 

захопить тих, хто любить історію, хто є патріотом 

https://worldinbooks.com.ua/knigi/bukova-zemlia-mariia-matios/
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=15296


до глибини душі та вірним сином своєї неньки-

України. 

Читайте онлайн: https://osvita.ua/school/literature/sh/78234/list-3.html 

 

Він завжди був бунтарем …. «Шкода, що ми не 

встигли його пізнати. Тоді б дивились не на чувака, 

який нас бавить, а на чувака, всередині якого 

Всесвіт,  і він нам його давав. За тими жартами було 

багато серйозних речей», - так згадували Кузьму 

Скрябіна люди, які знали його. Андрій Кузьменко, 

Кузьма Скрябін - відомим співак, лідер гурту 

«Скрябін», який став першим україномовним 

гуртом у музиці жанру синті-поп та альтернативної 

електроніки. Автор музики і текстів багатьох 

десятків пісень, …..і ….талановитий письменник! 

«Повне зібрання творів» Кузьми Скрябіна від 

Харківського видавництва «Фоліо» рекомендуємо  

до прочитання . В книзі зібрано весь творчий 

доробок Кузьми: і проза і поезія. В ній весь 

Скрябін: все його коротке, але таке насичене та 

творче життя, його неповторна манера говорити 

відверто й дотепно,..  

«Дуже звичайні оповідання … про дуже звичайного 

хлопця»- прозові твори Андрія Кузьменка. «Я, 

«Победа» і Берлін», «Я, Паштет і Армія», «Я, Шонік 

і Шпіцберген». Вони автобіографічні. Багато хто їх 

називає «чоловічою» прозою за використання 

міцних виразів, сатиру та іскрометний гумор. Але 

доброзичлива іронія, творча інтуїція, та 

особистісність самого автора - людини, яка завжди 

говорить те, що думає, стануть відкриттям для 

жіночої частини читачів. Є в книзі і Справжній 

трилер-фентезі «Місто, в якому не ходять гроші».  

Багато в збірці чудової поезії - нові та вже відомі 

вірші: «Спи собі сама», «Старі фотографії», «Танець 

пінгвіна», «Шампанські очі», «Говорили і курили», 

«Люди як кораблі». В них є все – правда, любов , 

добро - весь спектр емоцій.  

Яскравий чоловік, людини, яка розкаже для 

кожного свою веселу історію, а разом з тим - 

глибока та серйозна особистість - таким читач 

побачить Кузьму Скрябіна в цій книзі. 

Видання варто прочитати тим читачам, які 

цікавляться українською рок-музикою, небайдужим 

до сучасної літератури, та, взагалі, всім, хто вважає 

себе сучасною людиною.  

Читайте онлайн: 
https://mir-knigi.net/uk/poetry/page-70-4656-kuzma-

skrjabin-povne-zibrannja-tvoriv-andrij-kuzmenko.html 
 

https://osvita.ua/school/literature/sh/78234/list-3.html
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Острів Сильвестра https://uabooks-co-ua.cdn.ampproject.org/.../ostr.../amp/ 

І прибуде суддя https://uabooks-co-ua.cdn.ampproject.org/.../i-pr.../amp/ 

Графиня https://online-knigi.com.ua/page/233617 

Країна гіркої ніжності https://litlife.club/books/282642 

В'язні зеленої дачі 

(уривок) 
https://www.yakaboo.ua/v-jazni-zelenoi-dachi.html 
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