
СКАРБНИЦЯ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ. 

          Усна народна творчість – невичерпне джерело мудрості та творчої наснаги. Ми  

живемо в період глобалізації, яка несе загрозу стирання національного обличчя кожної 

культури, уніфікації і стандартизації культурних цінностей.  Для українців, як і  інших 

народів світу, важливо зберегти етнічну самобутність, не втратити зв’язку з власною 

історичною традицією. Особлива  роль при цьому відводиться фольклору, який завжди 

виступає як вираження національного духу, свідчить про неповторність і унікальність 

кожного етносу, має непересічну моральну та естетичну цінність. 

            Пропонована  література не є вичерпною і подана з фондів Полтавської обласної 

бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. 

1. Пісня – душа народу. 

 

Кращі фольклорні зразки живуть у століттях, не втрачаючи своєї свіжості та краси. 

Пісня  є втіленням народної душі, дорогоцінним культурним скарбом. Вона лунала  у 

слов’янських поселеннях,  допомагаючи нашим пращурам працювати, відпочивати, 

виховувати дітей, говорити про кохання. Пройшли століття, але і сьогодні ми  не можемо 

жити без неї. А яка музика звучить зараз у вашій душі – романс про кохання чи народна 

пісня? Згадати свої улюблені пісні ви зможете ознайомившись з представленою нижче 

літературою. 

Іваницький, А. І. Хрестоматія з українського музичного 

фольклору / А. І. Іваницький. – Вінниця :  НОВА КНИГА, 2008. – 520 

c. 

Книга  продовжує низку відомих фольклористично-

педагогічних праць автора. Цей посібник містить  480 зразків 

народної музики усіх жанрів та регіонів України. До пісень 

подаються коментарі й паспорти. Кожен розділ відкривається 

стислою анотацією.  Фольклор систематизовано за його розвитком. 

Призначена для студентів, аспірантів, викладачів музичних спеціальностей.  

 

Ми діти твої, Україно : збірка пісень для дітей дошкільного і 

молодшого шкільного віку / упоряд. В. П. Дем’янчук, В. І. Паронова, Н. 

М. Шевченко. – Тернопіль : Навчальна  книга – Богдан, 2007. – 128 с. 

Посібник створено з метою збагачення пісенного репертуару дітей  

дошкільного  і молодшого шкільного віку. До нього увійшли зразки 

фольклору, твори класиків ХIХ-ХХ ст., а також твори сучасних авторів. 

Для музичних працівників дошкільних закладів та вчителів 

початкової школи. 

 

Пісенний вінок : укр. народні пісні / упоряд. А. Я. Михалко. – К. 

: Криниця, 2005. – 288 с. : іл., ноти.  

Це унікальне подарункове видання українських народних пісень 

його упорядник Андрій Якович Михалко присвячує не лише своїм 



дітям і онукам, всій родині і численному роду Михалків, а всьому народові України, що 

створює і береже свій  пісенний скарб. 

500 любимых песен на все времена / сост. А. О. Кузьмин. – Х. : 

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный 

Клуб «Клуб семейного досуга», 2011. – 384 с. 

Цей збірник збагатить ваш репертуар 500 абсолютними золотими 

хітами: російськими і українськими народними піснями, покладеними 

на музику вірші відомих поетів, класичними і циганськими романсами  

та справжніми шлягерами шансона. У цього видання є можливість 

стати вашою застільною книгою і зробити ваше застілля в дружній 

компанії особливо приємним! 

 

Українські народні романси / упоряд. В. Єсипок. – Перевид. – К. : 

Техніка, 2016. – 208  с.  – (Народні джерела). 

Віками досконало відшліфована поетичність та мелодійність 

романсу дала  йому змогу перейти кордони і стати чи не найвідомішим 

символом нашої нації в світі. 

Збірник розраховано на широкий загал шанувальників народного 

романсу, який називають діамантом надзвичайної чистоти. 

 

 

Українські пісні з нотами. Чом ти не прийшов... / упоряд. Г. І. 

Ганзбург; худож.-оформлювачі  Б. П. Бублик, С. І. Правдюк. – Харків : 

Фоліо, 2002. – 286 с. – (Перлини української культури). 

Народна пісня пережила всі лихоліття і з глибини сивих віків 

донесла до нашого сьогодення думи й почуття, біль і сподівання 

українського народу. 

До збірки увійшли популярні та призабуті народні твори (балади, 

ліричні, колискові пісні та пісні літературного походження), що 

розкривають багатство художнього світу української народної пісенності. 

 

Чамарова, Н. В.  232 найпопулярніші українські народні пісні / 

Н. В. Чамарова – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 400 с. 

У пропонованій збірці представлено найпопулярніші народні 

пісні, які найчастіше співалися й співаються зараз в Україні. Це 

видання є результатом кропіткої праці дослідницької роботи й має 

неабияке культурно-художнє значення. 

Книжка розрахована як на професійних музикантів, так і на 

широкий загал любителів задушевної народної пісні. 

 

 

Чамарова, Н. В. Золоті українські народні пісні / Н. В. Чамарова. – 

Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 384 с. 

У книзі представлено найпопулярніші народні пісні українців.  



 

Чарівна колиска. Колискові, веснянки, різдвянки, забавлянки / 

авт.-укл. І. М. Тумко. – Х. : Віват, 2015.  – 80 с.: іл. – (Найкращий 

подарунок). 

До книжки увійшли найкращі твори  усної народної творчості, 

якими наша співоча Україна пестила та розважала своїх малят 

протягом століть. Колядки та щедрівки, веснянки та колискові, 

забавлянки та жартівливі пісні і віршики, що містяться в «Чарівній 

колисці», - усе стане в нагоді для батьків. Розважайте і розвивайте 

свою дитину за допомогою перевірених часом перлин усної народної 

творчості. 

 

Я хочу, чтобы песни звучали... : Застольные песни / худож.-

оформитель А. С. Юхтман. – Х. : Фолио; М. : ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 2001. – 448 с. – (Домашняя б-ка). 

До збірника ввійшли найбільш популярні російські і українські 

народні пісні, романси, ліричні і патріотичні, застільні і жанрові пісні. 

 

Додаткова інформація на сайтах : 

 

Як виникають народні пісні [Електронний ресурс] // Вікіджерела : [сайт]. – Текст. 

дані. – Режим доступу : 

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%AF%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%

D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0

%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96 – (дата звернення 

26.11.2019). – Назва з екрана. 

Українська пісня – душа народу [Електронний ресурс] // UaModna  : [сайт]. – Текст. 

дані. – Режим доступу : https://uamodna.com/articles/pisnya-dusha-naroda – (дата звернення 

26.11.2019). – Назва з екрана. 

Пісенний жанр. Народна пісня [Електронний ресурс] // Padlet :  [сайт]. – Текст. дані. 

– Режим доступу : https://padlet.com/dragan_berdichev/w90g9hr7dg5u – (дата звернення 

26.11.2019). – Назва з екрана. 

Тексти українських народних та авторських пісень [Електронний ресурс]  // : 

Джерела : [cайт]. – Текст. дані. – Режим доступу : http://dzherela.com.ua/ua/songs/texts/ - 

(дата звернення 26.11.2019). – Назва з екрана. 

 

 

II.  Чарівний світ казок 

  

 Здається, немає  на світі жодної людини, котра могла б точно сказати, коли вперше 

почула казку. Бо насправді вони супроводжують нас від народження. Та при слові «казка» 

кожен відчуває щось особливе.  

           Учені поділяють їх на чарівні, про тварин, про рослин тощо. Однак їхня головна 

мета, незалежно від теми, полягає в тому, щоб навчити розрізняти добро й зло, цінувати 

щиру дружбу, обдумувати свої вчинки, любити довколишній світ. 

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%AF%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%AF%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%AF%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96
https://uamodna.com/articles/pisnya-dusha-naroda
https://padlet.com/dragan_berdichev/w90g9hr7dg5u
http://dzherela.com.ua/ua/songs/texts/


 

Андерсен, Г. К. Казки  /  Г. К. Андерсен ; передм. О. Іваненко ;  

худ.-іл. О. Оверчук; худож.-оформлювач Л. Д. Киркач-Осипова. – Х. : 

Фоліо, 2005. – 319 с.   

Славетний датський казкар  Г.- К. Андерсен проникає у 

глибини душі, із самих звичайних речей та подій створює казку й 

зберігає в ній дитячі мрії про надзвичайні події та цікаві, дивовижні 

пригоди. 

Чарівні казки стали справжнім подарунком для дітей усього 

світу. Дорослі ж знайдуть в них  повчальні історії для себе. Але для 

читача будь-якого віку «Казки» Г.-К. Андерсена залишаться назавжди привабливими 

своєю простотою та безмежною добротою. 

 

Італійські казки / пер. з італ. І. Корунця;  іл. Ю. Радіч-Демидьонок 

– К. :  Країна Мрій, 2009. –  272 с. : іл. – (Улюблені книжки). 

До цієї книжки увійшли найвідоміші та найцікавіші італійські 

народні казки. Героями казок здебільшого є люди, а часом і феї, добрі та 

злі чаклуни, малесенькі чоловіки-гноми. Деякі італійські казки – це ніби  

цікаві повчальні оповідки, в яких висміюється людська впертість, 

жадібність, підступність і нечесність, засуджується неробство й 

підноситься працьовитість і доброта. 

 

Казки зарубіжних письменників  / упорядкув. текстів та передм. 

І. Андрусяка;   худож. : І. М. Дубіч, Л. М. Горошко, О. Б. Богомаз. – К. 

: Школа, 2009. –  348 с. : іл. –        (Хрестоматія школяра) 

До книжки ввійшли найкращі казки братів Грімм, Ганса 

Крістіана Андерсена, Оскара Вайльда, Вільгельма Гауфа, Ернста 

Теодора Амадея Гофмана, Редьярда Кіплінга. 

 

 

 

Козак Мамарига : укр. народні казки / упоряд. Р. О. 

Лонтковська;  під ред. О. А. Івченка ; худож.  С. Д. Кім. – Х. : Фоліо, 

К. : Абрис, 2001. – 444 с.   

У книзі надруковані  найпопулярніші казки про тварин, чарівні 

казки, соціально-побутові, козацькі, тощо. Вони прославляють розум, 

кмітливість, доброту, працелюбність, вчать боротися за 

справедливість. 

Пан Коцький та його друзі / уклад. С. А. Мірошниченко. – Д. : 

«Видавництво Сталкер», 2004. – 336 с. : іл. 

Ця книжка казок познайомить дітей з цікавими пригодами ненажери 

пана Коцького та бідолахи Сірка,  мудрих змій та працьовитих волів і 

коней, хвалькуватих півнів та луплених кіз, а також з мешканцями 

пташиного царства. 

Для молодшого шкільного віку. 



Про морського царя і його дочок: 74 українські народні казки. – Д. 

: ТОВ ВКФ «БАО», 2005. – 416 с.  

Дітям і дорослим сподобається ця цікава книжка. До неї ввійшли 

українські народні казки в первинному, оригінальному вигляді. 

 

 

 

 

100 знаменитих казок світу / уклад. Т. М. Куксова ; пер. з  рос. В. 

Верховеня ;  худож. В. Косова. – Х. : Книжковий Клуб « Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2012. – 416 с. : іл.  

У книзі зібрані народні казки різних країн і континентів: Англії, 

Франції, Австрії, Італії, Греції, Туреччини,  Китаю,  Японії,  Австралії,  

Африки та ін. Але головний скарб цієї унікальної колекції – звичайно ж, 

шедеври знаменитих казкарів, чиї казки знають і люблять діти і дорослі 

в усьому світі. 

 

Сто казок : найкращі укр. нар. казки з ілюстр. провід. укр. худож. : 

[в 3 т.]  / за ред. І. Малковича – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 

161 с. 

«Сто казок» - найкраща дитяча книжка 2005 року – за 

результатами Всеукраїнського рейтингу «Книга року». До книги 

увійшли найкращі українські народні казки з ілюстраціями провідних 

українських художників. 

 

Українські літературні казки : у 2 т. / [упоряд. Дарія Міронова 

; худож. Вадим Савченко]. –  К. : Грані-Т, 2006. – (Джерельце). 

Книги серії «Джерельце» відкриють читачеві мудрий і 

чарівний світ казки. Найкращі казки зі скарбниці української 

літератури, що супроводжуються чудовими ілюстраціями, стануть 

безцінними помічниками у залученні Вашої дитини до витоків 

рідної культури. 

 

 

 

Українські народні казки : для мол. та серед. шк. віку / ред. В. Й. 

Клічак ; худож. Г. Демченко. –  К. : Видавничий центр "Просвіта", 

2004. - 542 с.: іл. 

До книжки увійшло 100 українських народних казок про тварин, 

людські чесноти і вади. Призначена для молодшого та середнього 

шкільного віку. 

 

 

 

 



 

Додаткова інформація на сайтах : 

 

Казки народів світу [Електронний ресурс] // Дерево казок : [сайт ]. - Текст. дані. – 

Режим доступу : https://derevo-kazok.org/kazki-narodiv-svitu – (дата звернення 27.11.2019). 

– Назва з екрана. 

Казки народів світу українською мовою [Електронний ресурс] // Світ казок  : [сайт]. 

– Текст. дані. –  Режим доступу :  https://svit-kazok.info/ –  (дата звернення 27.11.2019). – 

Назва з екрана. 

Українські народні казки [Електронний ресурс] // Українська казка : [сайт]. – Текст. 

дані. – Режим доступу : https://kazky.org.ua/zbirky/ukrajinsjki-narodni-kazky  – (дата 

звернення 27.11.2019). – Назва з екрана. 

Українські народні казки [Електронний ресурс] // Розвивайко : [сайт]. – Текст. дані. 

Режим доступу : http://rozvyvajko.com.ua/kazky/ukrajinski-narodni-kazk –  (дата звернення 

27.11.2019). – Назва з екрана. 

Літературна казка [Електронний ресурс] // Казкар :  [сайт]. – Текст. дані. – Режим 

доступу : http://kazkar.info/ua/l_teraturna_kazka - (дата звернення 27.11.2019). – Назва з 

екрана. 

 

III. Україна в легендах та переказах. 

 

Легенди і перекази зберігають у народній пам’яті  й передають майбутнім 

поколінням знання про історичне минуле українського народу, пояснюють причини 

виникнення різних явищ природи і подій, їхню суть, а також навчають правил, яких має 

дотримуватися людина протягом усього свого життя. 

 

Біблійні казки  / упоряд. Ю. П. Винничук ; худож.-оформлювач Л. 

Д. Киркач. – Х. : Фоліо, 2005. – 308 с. – (Бібліотека української казки). 

В книзі зібрані легенди та казки українського народу на біблійні 

сюжети: про святих та про Господа нашого Ісуса Христа  і про те, як Він 

із святим Петром по світу ходили, як складалися  псалми, як цар 

Соломон правив своєю країною і творив свої закони... 

 

 

 

Казки і легенди часів Київської та Галицької Русі /  худож.-

ілюстратори    М. Л. Курдюмов, О. І. Курдюмова ; худож. – оформлювач 

Л. Д. Киркач-Осипова. – Х. : Фоліо, 2005. – 381 с. – (Бібліотека 

українських казок). 

Легенди, перекази та казки, що увійшли до збірки, переносять у 

часи Київської та Галицької Русі. В них читач знайде цікаві історичні 

відомості, дізнається про тогочасні народні уявлення щодо створення 

світу, виникнення міст, сіл, річок тощо, відчує чарівну красу і поезію 

рідної мови. 

 

https://derevo-kazok.org/kazki-narodiv-svitu
https://svit-kazok.info/
https://kazky.org.ua/zbirky/ukrajinsjki-narodni-kazky
http://rozvyvajko.com.ua/kazky/ukrajinski-narodni-kazk
http://kazkar.info/ua/l_teraturna_kazka


Міфи та легенди українців / упоряд. Ю. П. Винничук; худож.-

оформ. – Л. П. Вировець. – Х. : Фоліо, 2015. – 219 с . : іл. – (Шкільна 

б-ка укр. та світ. літ-ри). 

Як Господь створив землю, звідки пішли гори, як з’явились на 

світ чоловік та жінка, звідкіля узялися зорі, грім та блискавка, як 

було засновано Київ, як помер Олег, як хрестилася княгиня Ольга... 

Про все це розкажуть міфи  та легенди, зібрані відомим 

письменником-українознавцем Юрієм Винничуком у цій книзі. 

 

Міфи України : за кн. Георгія Булашева «Укр. народ у своїх 

легендах, реліг. поглядах та віруваннях» / пер. Ю. Буряка. – К. : Довіра, 

2003. – 383 с. 

«Міфи України» - це всесвіт народних вірувань, казок, притч, 

оповідок. І якщо ви хочете, аби ваша дитина вивчила народознавство, - 

досконалішої книжки, ніж ця, вам не знайти. 

 

 

Плачинда, С. П. Міфи і легенди давньої України / С. П. Плачинда. – 

К. : Спалах ЛТД, 1997. – 176 с.   

Ця книга є першим виданням давньоукраїнських міфів і легенд, що 

їх реставрував відомий письменник Сергій Плачинда.  

Видання стане в пригоді старшокласникам, студентам, викладачам 

україно- та народознавства, зрештою – патріотам України, всім, кого 

цікавить і хвилює історія нашої духовності. 

 

Савур-могила. Легенди і перекази Нижньої Наддніпрянщини / 

упоряд. і авт. приміт. В. А. Чабаненко. – К. : Дніпро, 1990. – 261 с. : іл. 

У збірнику вміщено легенди і перекази, записані на території 

нинішніх Дніпропетровської, Херсонської  і частково Донецької областей, 

які творять одну історичну область – Нижню Наддніпрянщину. В них 

відображено видатні події української історії, уславлено імена Богдана 

Хмельницького, Івана Сірка, Семена Палія та ін. 

 

 

Таємниці віків. Українські народні думи, легенди, перекази, пісні, 

казки...: навч. посібник / упоряд. О. Г. Мукомела. – К. : Грамота, 2011. 

– 511 с. – (Шкільна бібліотека). 

Книга є збіркою творів, які український народ напрацював 

упродовж майже тисячоліття. Сюди увійшли вибрані зразки народних 

дум, переказів та легенд, казок, байок, балад, романсів, пісень, 

прислів’їв та приказок, загадок. Ці твори включені Міністерством 

освіти і науки України до програми середньої загальноосвітньої школи.  

Книга зацікавить усіх шанувальників народної творчості. 

 

 



Українські легенди, прислів’я, лічилки, скоромовки, загадки / 

упоряд. Г. М. Кирпа, Г. В. Біляєва – Х. : Белкар-книга, 2006, – 192 с. : 

іл. – (Скарбничка школяра). 

Учитися у народу, запозичувати його досвід і знання – мета 

сучасної школи та суспільства. Саме тому у серії «Скарбничка 

школяра» вийшла збірка скарбів народної мудрості: українські 

народні легенди, приказки, прислів’я, загадки, народні та авторські 

скоромовки й лічилки, колядки, щедрівки, веснянки, гаївки, 

купальські пісні тощо. Ця книга – порадник, помічник, учитель. Завдяки їй ви дізнаєтесь, 

звідки пішли назви міст, річок, квіток. А зміст прислів’їв, загадок, скоромовок – це життя, 

звичаї, взаємини людей, явища природи тощо. 

Для дітей молодшого та середнього шкільного віку. 

 

Додаткова інформація на сайтах: 

 

Легенди України [Електронний ресурс] // ВСВІТІ : [сайт] . – Текст. дані. – Режим 

доступу : http://vsviti.com.ua/tag/lehendy-ukrajiny - (дата звернення 26.11.2019). – Назва з 

екрана. 

Река Лтава: Легенда, погребенная под землей [Електронний ресурс] // ДероПолтава : 

[сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу : https://edera.gitbook.io/ed-era-book-

ukr/frazeologya/prislvya-_prikazki_ta_aforizmi - (дата звернення 26.11.2019. – Назва з 

екрана. 

Міфи і легенди українців [Електронний ресурс] // ШаЛаш : [сайт] . – Текст. дані – 

Режим доступу: https://shalash.dp.ua/index.php/5-biblioteka/5b-ukr-lit/79-mify-i-legendy-

ukraintsev – (дата звернення 26.11.2019). – Назва з екрана. 

Міфи і легенди [Електронний ресурс] // Українська та світова література : [сайт] . – 

Текст. дані. – Режим доступу: http://ukrbooks.com/ua/Mify_i_legendy –  (дата звернення 

26.11.2019). – Назва з екрана. 

Легенди [Електронний ресурс]  // Українські традиції :  [сайт]. – Текст. дані.  –Режим 

доступу : http://traditions.in.ua/usna-narodna-tvorchist/lehendy – (дата звернення 26.11.2019). 

– Назва з екрана. 

 

IV. Героїчний епос 

 

Героїчний  епос – це збірна назва   фольклорних творів різних жанрів (історичні 

пісні, думи, казки, перекази, легенди), в яких відображена воля, завзяття народу у боротьбі 

з ворогом, злом, кривдою які прославляють  розум, силу, мужність воїнів, богатирів, 

народних месників.  Народ створює героїчний  епос в особливі, героїчні періоди свого 

життя.  

 

Героїчний епос українського народу : хрестоматія  / упоряд. та 

приміт. О. М. Таланчук, Ф. С. Кислого ; передм. О. М. Таланчук. – К. 

: Либідь 1993. – 432 с. 

Пропонуємо хрестоматію, яка дає можливість простежити 

шляхи зародження й розвитку в українському фольклорі повної і 

правдивої  історико-героїчної тематики. Видання включає колядки й 

http://vsviti.com.ua/tag/lehendy-ukrajiny
https://edera.gitbook.io/ed-era-book-ukr/frazeologya/prislvya-_prikazki_ta_aforizmi
https://edera.gitbook.io/ed-era-book-ukr/frazeologya/prislvya-_prikazki_ta_aforizmi
https://shalash.dp.ua/index.php/5-biblioteka/5b-ukr-lit/79-mify-i-legendy-ukraintsev
https://shalash.dp.ua/index.php/5-biblioteka/5b-ukr-lit/79-mify-i-legendy-ukraintsev
http://ukrbooks.com/ua/Mify_i_legendy
http://traditions.in.ua/usna-narodna-tvorchist/lehendy


щедрівки, що відбивають колорит далекої епохи формування військових дружин у 

Київській Русі. Широко представлені історичні пісні та думи: від найдавніших часів про 

татарські набіги до пісень про еміграцію, творів січових стрільців, а також сучасних 

пісень літературного походження, що стали народними. Таким же є різнобічний часовий і 

тематичний діапазон дум, легенд та переказів. Окремим розділом подані героїчні казки як 

феномен народної прози. 

Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних 

закладів. 

Дерево пам'яті : книга українського історичного оповідання : у 

4 вип. Вип. 1 : Від найдавніших часів до 1648 року / упоряд. В. 

Шевчук. – Київ : Веселка, 1990. – 608 с. – (Історична бібліотека для 

дітей "Золоті ворота"). 

До першого випуску ввійшли давні перекази, оповіді з 

літописів, твори українських письменників, які відображають історію 

України від найдавніших часів до 1648 року – початку визвольної 

війни під керівництвом Богдана Хмельницького.  

 

 

Гомерова «Іліада» / переказала  К. Гловацька ; авт. післямови  

А. Білецький ;  віршов. пер. Бориса Тена; . –  2-е вид. – К. :  Веселка, 

Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2006. – 197 с., іл. – (Біб-ка світової 

літ-ри для дітей у 100 томах «Світовид»). 

Ця книжка – прозовий переказ «Іліади», уславленої поеми 

давньогрецького співця Гомера про події та героїв Троянської війни. 

Для вчителів, школярів, усіх, хто цікавиться шедеврами 

світового письменства. 

 

Гомерова «Одіссея» / переказала К. Гловацька;  авт. передм. А. 

Білецький ; віршов. текст в пер. Бориса Тена; худож. Р. Масаутов. – 3-тє 

вид. –  К. : Веселка, 2005. – 151 с. : іл. 

Прозовий переказ для дітей славетної Гомерової поеми  про мандри й 

пригоди героя Троянської війни Одіссея на шляху додому. 

 

 

Григор’єв-Наш. Історія Країни в народних думах та піснях  / 

худож. В. І. Лопата. – К. : Веселка, 1993. – 271 с.: іл. – (Українське 

відродження). 

Карби героїко-драматичної долі нашого українського  народу 

тут постають крізь чесний голос невмирущої пісні, крізь відкриту 

душу  народної думи – саме в них найоб’єктивніше і найглибше 

оживає історія України. І все це самобутньо й органічно  поєднується 

з історичними розвідками Григор’єва-Нашого (справжнє прізвище 

Никифор Григоріїв), активного громадського і політичного діяча. 

Для середнього та старшого шкільного віку. 

 



 

Пісня про Роланда : Давньофранцузький епос / пер. В. Пащенко, Н. 

Пащенко. – К. : Либідь, 2003. – 192 с. 

У книзі репрезентовано нову українську версію «Пісні про 

Роланда» - вершини французького героїчного епосу.  Поема розповідає 

про подвиги і смерть одного з наймогутніших лицарів Карла Великого 

під час його походу до Іспанії в 778 р. - Роланда. Текст коментовано, 

супроводжено оригінальними ілюстраціями відомого художника       С. 

Якутовича. 

Для шанувальників світового красного письменства, учнів, студентів. 

 

Повість врем’яних літ / худож.-оформлювач А. С. Ленчик. – Х. : 

Фоліо, 2005. – 317 с. – (Укр. класика). 

Кожен, хто цікавиться національною історією і тисячолітньою 

традицією її передачі і відтворення у слові, безумовно, знає 

найдавнішу пам’ятку літератури «Повість врем’яних літ». Створена на 

межі XI-XII століття Нестором та іншими літописцями, вона є не лише 

цінним джерелом історії Київської Русі, а й видатним літературним 

твором, своєрідною хрестоматією, збірником епічних пісень, легенд та 

переказів, в яких розповідається про далеке минуле нашого народу. 

До книжки також увійшли «Слово про Ігорів похід» у перекладі М. Рильського та 

народні думи і балади. 

 

Повість минулих літ : Літописні оповіді / переказ В. С. 

Близнеця ; худож.              Г. В. Якутович.;  [Наук. ред . і післямова  

В. В. Яременка]. – 3-тє вид., зі змінами. – К. : Веселка, 2002. – 227 с. 

: іл. 

«Повість минулих літ» -  не просто літопис, пам’ятка 

української писемності          XI-XII ст., а й високохудожня поетична 

книга, своєрідна хрестоматія, збірник епічних пісень, легенд та 

переказів, це перша, найдавніша історія українського народу, 

написана на замовлення Вічності. Вона є букварем нашої 

національної  свідомості, глибоких патріотичних почуттів, пронесених народом крізь 

тисячоліття. 

Переказав літописні оповіді для дітей талановитий майстер художнього слова, 

лауреат літературної премії імені Лесі Українки Віктор Близнець.  

 

Робін Гуд : Старовинні англійські легенди  / з англ. пер. Ю. Г. 

Юра; іл. В. А. Дунаєвої. – К. : Школа, 2009. – 255 с. : іл. – (Світ 

неймов. пригод). 

У книжці подано легенди про Робін Гуда, які переказали за 

народними баладами англійські письменники Д. Макспедлен та Ч. 

Вільсон. Читач познайомиться з вірними друзями лісового 

стрільця. Дізнається читач і про те, як Рорбін Гуд подолав 



ноттінгемського шерифа, переміг сера Гая Гісборна і здобув багато інших сміливих 

звитяг. 

 

Українські думи  та історичні пісні /  Донецьк : ТОВ ВКФ 

«БАО», 2008.  – 288 с. : іл. 

Думи та історичні пісні – популярні жанри українського 

фольклору. Звитяга запорозьких козаків, туга бранців за рідним 

краєм, де «ясні води, тихі зорі», буремні роки Хмельниччини – 

ось провідні теми дум. Історичні пісні  змальовують визвольну 

боротьбу українського народу проти іноземних загарбників. 

До видання ввійшли найвідоміші українські думи та 

історичні пісні.  

Видання адресоване всім шанувальникам вітчизняної 

літератури. 

 

Додаткова інформація на сайтах: 

 

Героїчний епос українського народу [Електронний ресурс ] // УкрЛіб : [cайт]. – 

Текст. дані. – Режим доступу :  https://www.ukrlib.com.ua/krstat/printout.php?id=13 – (дата 

звернення 26.11.2019). – Назва з екрана. 

Гомер Іліада (стислий переказ) [Електронний ресурс]  // УкрЛіб :  [сайт]. – Текст. 

дані. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/styslo-zl/printit.php?tid=5578 – (дата 

звернення 26.11.2019). – Назва з екрана. 

Слово о полку Ігоревім [Електронний ресурс] // Вікіпедія [сайт] . – Текст. дані. – 

Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%

D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0

%B5%D0%B2%D1%96%D0%BC  – (дата звернення 26.11.2019). – Назва з екрана. 

Думи. Історія походження жанру [Електронний ресурс] // Безкоштовна бібліотека 
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