
Проект «Створення бібліотеки аудіокниг шкільної програми українською» 

 

  

Доторкнися серцем (TOUCH THE HEART) 

 Яків Щоголев. «Струни», «Осінь», «Травень», «Косарі» 

 Іван Манжура. «З заробітків», «На степу і у хаті», «Лелії» 

 Микола Вороний. «Іванові Франкові», «Блакитна Панна», «Ти не любиш 

мене», «Легенда», «Інфанта» 

 Олександр Олесь. «З журбою радість обнялась…», «Лебідь», «Чари ночі», 

«О принесіть як не надію...» 

 Павло Тичина. «Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як 

липа шелестить...», «Одчиняйте двері…», «Пам’яті тридцяти» 

 Михайль Семенко. «Бажання», «Місто», «Запрошення» 

 Микола Зеров. «Київ − традиція», «Сон Святослава», «Елегія» 

 Максим Рильський. «Молюсь і вірю…», «Солодкий світ!..» 

 Євген Плужник. «Для вас, історики майбутні...», «Вчись у природи 

творчого спокою...», «Ніч... а човен – як срібний птах!..», «Річний пісок...» 

 Володимир Свідзінський «Ти увійшла нечутно, як русалка…», «У рідній 

моїй стороні...», «Утомлений, склонившись на горби…» 

 Володимир Сосюра «Люблю», «Так ніхто не кохав...», «Білі акації будуть 

цвісти...»,  

 Олена Теліга. «Пломінний день», «Сучасникам», «Вечірня пісня», 

«Життя», «Безсмертне».  

 Олег Ольжич. «Захочеш – і будеш…», «Розкрийте зіниці, розкрийте 

серця…», «Нащо слова? Ми діло несемо…», «О Україно! Хай нас людство 

судить…», «Спраглим серцем жадібно лови…» 

 Євген Маланюк. «Стилет чи стилос», «Варязька балада», «Діва Обида», 

«Під чужим небом» (цикл), «Псальми степу» (цикл) 

 Василь Симоненко. «Є тисячі доріг...», «Я…», «Люди — прекрасні...», 

«Ікс плюс ігрек», «Є в коханні і будні, і свята...», «Ну скажи, хіба не 

фантастично?..» 

 Дмитро Павличко «Сріблиться дощ…», «Дзвенить у зорях небо чисте…», 

«Це Ти створив мене таким…» 

Є жінки – немов зірки небесні 

Моя любове, ти – як Бог 

Я стужився, мила, за тобою… 

 Ліна Костенко «Доля «Я вранці голос горлиці люблю…», «Світлий сонет», 

«Хай буде легко. Дотиком пера...», «Недумано, негадано...», Моя любове! Я 

перед тобою… 

Цей ліс живий… 

Марнували літечко, марнували… 

 Іван Драч 

Лист до калини 

Весняна акварель 

Етюд про хліб 

Крила 

https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/283


Балада золотої цибулі 

 Микола Вінграновський 

 «Чорна райдуга» 

Ходімте в сад. Я покажу вам сад… 

Сама собою річка ця тече… 

Ні! Цей народ із крові і землі.. 

Перша колискова 

Я сів не в той літак… 

Іде кіт через лід… 

Лягла зима, і білі солов'ї… 

Бабунин дощ 

 Василь Стус. «Мені зоря сіяла нині вранці…», «Господи, гніву 

пречистого…», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…»,  «Посоловів од співу 

сад…», «У порожній кімнаті» 

 «Церква святої Ірини…», «Яка нестерпна рідна чужина…», «Верни до 

мене, пам’яте моя!», «Цей біль – як алкоголь агоній» 

 Леонід Кисельов 

Земля така гаряча… 

Катерина 

Цигарочка 

Згадаєш їжака, що я приніс… 

Тільки двічі живемо… 

Додому 

 Юрій Андрухович 

Скупа природа наших середмість… 

Етюд подорожнього 

Бібліотека 

Елегія шістдесятих 

Звичайно, що ріка тяжіє тільки вниз… (З циклу «Індія»)  

Україна ж — це країна барокко… 

 Василь Герасим’юк 

Осінні пси Карпат 

Чоловічий танець 

Перший сніг 

Жива варта 

Ми на камінь поклали мечі 

 Василь Голобородько 

Наша мова 

Ми йдемо 

З дитинства: дощ 

Самовбивці 

Золота птаха 

Калина об Різдві 

 Іван Малкович.  

Із янголом на плечі 

З нічних молитов 



Свічечка букви ї 

Леонтович 

 Тарас Мельничук 

Я князь роси 

В цих горах 

Коники лежать долілиць 

Був я білим конем 

Земле, цілую твій поділ 

Вечір, жаль за мною біжить 

Вчуся в таборі 

Стародавній сонет 

 Ігор Римарук 

Діва Обида 

«…в село над морем де такий глухий Едем…» 

«Світ в камені» 

 Степан Сапеляк 

Родовід 

Спізніла елегія 

По колу 

Голос віри 

 Сергій Жадан. Варшава (З травневих верлібрів…) 

Тарас Григорович Шевченко 

Світло горіло всю ніч до ранку… 

І хотілося б дякувати за можливість не відповідати… 

Немає такого світла й такого проміння… 

Donbass Independent 

Червень дозрівав, немов зерно … 

 Мар’яна Савка. О панно Юліє, завчас… 

І зап’ястя твої тонкі… 

А тепер щодо фрески. Ці непрозорі мазки… 

Синій простір нещадно звузився… 

 Маріанна Кіяновська. Я перегусну мигдалем, як світлом… 

Кора, як нiч, шорстка i ненависна… 

Час обмежено пам'яттю. Бiлий мармур слизький, як лiд… 

Твоя доступнiсть вища, нiж слова… 

Монополія кленів на втечу ув осінь. Сніг.   

Засипаю пісками Рим … 

гіацинт попід місяцем герцог величний…  

 Галина Петросаняк 

Каріатида 

Сни в кінці листопада несподівано і незримо… 

Я люблю цю дорогу о півсьомій годині ранку… 

З перспективи пташиного лету вежі і куполи 

Відкрий для себе (DISCOVER FOR YOURSELF) (28 позицій) 

 Леся Українка. «Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами…» 

 Борис Грінченко «Під тихими вербами» 



 Ольга Кобилянська «Природа» 

 Володимир Винниченко. «Відродження нації» 

 Юрій Яновський. Майстер корабля. Голівуд на березі Чорного моря 

 Юрій Клен. «Спогади про неокласиків» 

 Микола Бажан. «Будівлі», «Гофманова ніч», «Сліпці», «Нічні концерти» 

 Юрій Смолич. Розповідь про неспокій 

 Олександр Довженко. «Ніч перед боєм» 

 Олесь Гончар. Бригантина. Щоденники 

 Євген Гуцало. Співуча колиска з верболозу. Окупаційні фрески 

 Ліна Костенко «Берестечко» 

 Віктор Домонтович. «Болотяна Лукроза» 

 Наталена Королева "Предок" 

 Зінаїда Тулуб "Людолови" 

 Олександр Ільченко "Козак Мамай і Чужа Молодиця" 

 Григір Тютюнник. Зав’язь. Холодна м’ята.  

 Іван Драч. «Криниця для спраглих»: кіноповість. 

«Іду до тебе»: сценарій про Лесю Українку. 

«І в звуках пам’ять відгукнеться» («Київська фантазія на тему дикої 

троянди-шипшини»): сценарій про композитора Миколу Лисенка ( у 

співавторстві з Іваном Миколайчуком) 

 Ніна Бічуя. «Десять слів поета» 

 Роман Горак «Тричі мені являлася любов»  

 Павло Загребельний «Кларнети ніжності», 

 Микола Руденко. Орлова балка 

 Юрій Щербак. Чорнобиль. Час смертохристів: Міражі 2077 року 

 Роман Федорів. Єрусалим на горах 

 Роман Іваничук. Торговиця 

 Євген Сверстюк. Блудні сини України 

 Степан Процюк. Троянда ритуального болю 

 Микола Вінграновський. Северин Наливайко 

 Дмитро Кешеля. Родаки. Роман-колаж 

Маєш знати! (MUST KNOW) 21 позиція 

 Києво-Печерський патерик 

 «Слово о полку Ігоревім» 

 Григорій Квітка-Основ’яненко. Маруся 

 Тарас Шевченко. «До Основ’яненка», «Сон» («У всякого своя доля…»), 

«Кавказ», «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «Катерина», 

«Наймичка», «У нашім раї на землі…», «Доля», «Росли укупочці, 

зросли…» 

 Іван Нечуй-Левицький. «Князь Єремія Вишневецький» 

 Борис Грінченко «Каторжна», «Дзвоник»,  

 Михайло Старицький «До молоді», «Облога Буші» 

 Леся Українка. «Давня весна», «Хотіла б я піснею стати…», «Давня казка» 

 «Слово, чому ти не твердая криця…», «Мріє, не зрадь», «Стояла я і 

слухала весну…» «Contra spem spero!», «І всетаки до тебе думка лине…», 



«І ти колись боролась, мов Ізраїль...», «Хвиля», «Все, все покинуть, до тебе 

полинуть…», «Уста говорять: “Він навіки згинув!..”», «Квіток, квіток…», 

«Дим», «To be or not to be?..» 

 Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (1 частина ) 

 Іван Франко. «Гімн» («Замість пролога»), «Гримить! Благодатна пора 

наступає...», «Розвивайся ти, високий дубе…», «Сікстинська мадонна», 

«Чого являєшся мені у сні...», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...», 

«Безмежнеє поле...», «Хоч ти не будеш цвіткою цвісти...», «Легенда про 

вічне життя», «Декадент», «Мойсей», «Сойчине крило», «Перехресні 

стежки», «Украдене щастя», «Із секретів поетичної творчості» (уривки) 

 Михайло Коцюбинський. «На камені», «Цвіт яблуні», «Intermezzo», «Тіні 

забутих предків»  

 Микола Хвильовий. «Я(Романтика)», «Іван Іванович» 

 Григорій Косинка (Стрілець) «В житах», «Фавст» 

 Юрій Яновський «Подвійне коло», «Дитинство», «Шаланда в морі» 

(новели з роману «Вершники») 

 Богдан Ігор Антонич «Вишні», «Автопортрет», «Різдво», «Зелена 

Євангелія», «Дороги», «Пісня про незнищенність матерії» 

 Осип Турянський «Поза межами болю» 

 Євген Маланюк «Земна мадонна», «Стилет чи стилос?..», «Знаю — медом 

сонця, ой Ладо…», «Істотне», «Під чужим небом» 

 Улас Самчук «Нарід чи чернь?», «Марія» 

 Олександр Довженко «Україна в огні», «Зачарована Десна», «Щоденник» 

 Іван Багряний «Тигролови», «Огненне коло» 

 Олесь Гончар. «Собор» 

 Павло Загребельний «Диво» 

 Ліна Костенко «Маруся Чурай» 

Нове-новісіньке 

 Сергій Жадан. Інтернат 

 Василь Шкляр. Троща 

 Леонід Ушкалов. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди 

 Юрій Андрухович. Коханці Юстиції 

 Деркачова Ольга. Дім Терези 

 Коцарев Олег. Люди в гніздах 

 Прохасько Маркіян. Нестримна сила води 

 Лір Євген. Підземні ріки течуть 

 Сняданко Наталя. «Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма» 

 Даневська Ірина. «Генерал короля Богуслав Радзивіл» 
 

 


