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Багато творів українських письменників мають 

свій ювілей у 2013 році. А для нас випадає чудова 

нагода поновити в пам’яті ідеї цих творів, а 

тим, хто їх не читав, прочитати і 

насолодитися українською мовою. 
 

1. Антонич Б.І.В. (1909-1937) - 80 років збірці 
«Велика гармонія» (1933), 75 років «Зелена 
євангелія» (посмертне видання, 1938) 

2. Багряний І.П. (1906-1963) - 85 років «Пацан» 
(1928), «Рука» (1928), 70 років «Собачий бенкет» 
(1943), 60 років «Огненне коло» (1953) 

3. Близнець В.С. (1933-1981) - 50 років «Опойкове 
гніздо» (1963) 

4. Васильченко С.В. (1879-1932) - 75 років збірці «З 
обійманих тобою днів» (1938) 

5. Вовчок Марко (1833-1907) - 150 років 
«Кармелюк» (1863), 145 років «Жива душа» 
(1868), 140 років «Тепленьке гніздечко» (1873) 

6. Вороний М.К. (1871-1938) - 100 років збірці «В 
сяйві мрій» (1913) 

7. Глібов Л.І. (1827-1893) - 160 років «Мірошник» 
(1853), 155 років «Думка» («Як за лісом, за 
пролісом…») (1858), 120 років «Думка» 
(«Турбується наш невсипущий світ…») (1893), 

«Квіткове весілля» (1893), «Над Дніпром» (1893) 
8. Гончар Олесь (1918-1995) - 45 років «Собор» 

(1968), 60 років збірці «Дорога за хмари» (1953), 
55 років збірці «Чари-комиші» (1958) 

9. Грінченко Б.Д. (1863-1910) - 115 років «Веселий 
оповідач» (1898), «Землякам, що раз на рік 
збираються на Шевченкові роковини співати 
гімн» (1898) 

10. Гулак-Артемовський П.П. (1790-1865) - 195 
років «Пан та собака» (1818) 



 

11. Гуцало Є.П. (1937-1995) - 40 років «Дениско» 
(1973), 40 років «Шкільний хліб» (1973), 30 років 
збірці «Час і простір» (1983) 

12. Драч І.Ф. (народився 1936) - 35 років «Сонячний 

фенікс» (1978), «Сонце і слово» (1978), 30 років 
«Київський оберіг» (1983), 25 років «Храм сонця» 
(1988) 

13. Жиленко І.В. (народилася 1941) - 35 років збірці 
«Вікно у сад» (1978), 30 років збірці «Збулося 
літо…» (1983) 

14. Загребельний П.А. (1924-2009) - 45 років «Диво» 
(1968), 40 років «Смерть у Києві» (1973), 30 років 
«Я, Богдан» (1983) 

15. Карпенко-Карий Іван (1845-1907) - 130 років 
«Бурлака» (1883), 125 років «Сто тисяч» (1888), 
120 років «Паливода XVIII століття» (1893), 110 
років «Суета» (1903) 

16. Квітка-Основ`яненко Г.Ф. (1778-1843) - 180 
років «Конотопська відьма» (1833) 

17. Кобилянська О.Ю. (1863-1942) - 115 років 
«Valsemelancolique» (1898), 100 років «За 
ситуаціями» (1913) 

18. Королів В.К. (1879-1943) - 90 років збірці казок 
«Нечиста сила» (1923), «Русалка-жаба» (Львів, 
1923) 

19. Костенко Л.В. (народилася 1930) - 55 років 
«Чайка на крижині» (1958) 

20. Котляревський І.П. (1769-1838) - 215 років 
«Енеїда» (1798), 175 років «Наталка -Полтавка» 
(1838) 

21. Коцюбинський М.М. (1864-1913) - 120 років 

«Маленький грішник» (1893), 115 років «Відьма» 
(1898), 105 років «Intermezzo» (1908) 

22. Куліш М.Г. (1892-1937) - 85 років «Мина 
Мизайло» (1928) 



 

23. Нестайко В.З. (народився 1930) - 45 років 
«Марсіанський жених» (1968), 40 років 
«Тореадори з Васюківки» (1973), 35 років 
«Пригоди Грицька Половинки» (1978), 30 років 

«Пересадка серця» (1983) 
24. Нечуй-Левицький І.С. (1838-1918) - 145 років 

«Дві московки» (1868), «Світогляд українського 
народу від давнини до сучасності» (1868), 135 
років «Бурлачка» (1878), «Микола Джеря» (1878), 
125 років «Пропащі» (1888), 120 років «Над 
Чорним морем» (1893), «Поміж порогами» (1893) 

25. Павличко Д.В. (народився 1929) - 60 років «Моя 
земля» (1953), 55 років збірці «Любов і 
ненависть» (1958), 40 років «Сонети подільської 
осені» (1973) 

26. Підмогильний В.П. (1901-1937) - 95 років 
«Добрий Бог» (1918), «Гайдамака» (1918), 90 

років «Син» (1923) 
27. Пчілка Олена (1849-1930) - 125 років «Світло 

добра і любові» (1888), 105 років «Півтора 
оселедця» (1908) 

28. Симоненко В.А. (1935-1963) - 50 років «Цар 
Плаксій і Лоскотон» (1963), Сосюра В.М. (1898-
1965), 70 років «Володька» (1943) 

29. Старицький М.П. (1840-1940) - 130 років «За 
двома зайцями», (1883), «Не судилось» (1883), 
120 років «У темряві» (1893), «Талант» (1893), 110 
років «Розбійник Кармелюк» (1903) 

30. Сухомлинський В.О. (1918-1970) - 50 років 
«Дума про людину» (1963), «Моральний ідеал 
молодого покоління» (1963), «Шлях до серця 

дитини» (1963), 40 років «Розмова з молодим 
директором школи» (1973) 

 



 

31. Тичина П.Г. (1891-1967) - 95 років «Сонячні 
кларнети» (1918), 90 років «Сковорода» (уперше – 
«Шляхи Мистецтва», 1923), «Прометей» (1923), 50 
років «Тополі арфи гнуть» (1963) 

32. Тютюнник Г.М. (1931-1980) - 40 років «Степова 
казка» збірка казок (1973), 35 років «Коріння» 
збірка казок (1978) 

33. Українка Леся (1871-1913) - 125 років «Така її 
доля» (1888), «Святий вечір» (1888), 120 років «На 
крилах пісень» збірка поезій (1893) 

34. Франко І.Я. (1856-1916) - 135 років 
«Boaconstrictor» (1878), 130 років «Захар Беркут» 
(1883), 120 років «Украдене щастя» (1893), 110 
років «Що таке поступ?» (1903) 

35. Шевченко Т.Г. (1814-1861) - 175 років «Тарасова 
ніч» (1838), 170 років «Назар Стодоля» (1843), 
«Розрита могила» (1843), 165 років «Марина» 

(1848), «Варнак» (1848),, «Титарівна» (1848), 
«Царі» (1848), 155 років ліричному триптиху 
«Доля», «Муза», «Слава» (1858). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


