
Централізована бібліотечна система 
Деснянського району 

 м. Києва 
 

Центральна районна бібліотека  
№ 141 

 

«Любити все прекрасне і земне,  
і говорити правду…» 

                                      

 
 
 

Каталог виставки-персоналії, 
 присвяченої творчості Василя Симоненка, 

 за проектом «Відкриваємо Україну» 
ч. 2. Мандруємо Центром та Північчю 

 
 
 

                                     Укладач : Щербаченко Л. М. 
                                                                                 06.10.2011 

 
                         

                                           
Київ-2011 

 2

Читацьке призначення: для всіх категорій 
читачів. 
 
Мета виставки: виставка створена для 
ознайомлення читачів з життєвим та творчим 
шляхом Василя Симоненка, розкрити високу 
національну свідомість поета, його розуміння 
активного синівського обов’язку перед Україною, 
та прищепити любов до поезій та публіцистики 
Василя Симоненка. 
 
Розташування виставки: читальний зал 
 
Засоби оформлення: книги(20  ), журнал (1) 
цитати (2). 
 
Концепція виставки: Василь Симоненко прожив 
коротке, але яскраве життя і запалив свою 
неповторну зорю на небосхилі нашої духовності. 
Один з найталановитіших виразників дум і 
прагнень рідного народу, своєї доби, він і словом,і 
життям своїм ствердив, употужнив 
загальнолюдські духовні здобутки і ідеали, 
збагатив і скарбницю світової гуманістичної 
культури. 
Цитати: 
11 

1. «Я хочу буть несамовитим,я хочу в полум’ ї 
згоріть, щоб не жаліти за прожитим, 
димком на світі не чадіть.» 

В. Симоненко. 
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2.  «Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто 
не перекреслить мій народ! Пощезнуть всі 
перевертні й приблуди, і орди завойовників-
заброд!» 

 В.Симоненко.  
 

Використана література:  

 

І розділ. Літературний 
доробок В.Симоненка. 

 

1. Симоненко, В. А. У твоєму 
імені живу : поезії, 
оповідання, щоденникові 
записи, листи : для серед. та 
ст. шк. віку / упоряд. та 
післямова В. В.Яременка ; 
передм. О. Т. Гончара. - 2-ге 
вид., допов. й перероб. - К. : Веселка, 2003. - 
382 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).  

2. Живиця. Хрестоматія української літератури 
ХХ ст. У 2 кн. Кн. 2 / за ред. М. М. Конончука ;  
упоряд. М. М. Конончук, Н. І. Бондар, Т. І. 
Конончук. - К. : Твім інтер, 1998. – 624 с. 

3. Відлуння десятиліть. Українська література 
другої  половини  ХХ ст. : навч. посіб. / 
упоряд. М. О. Сорока. – К. : Грамота, 2005. - 
464 с. – (Шкільна бібліотека). 

4. Рідне слово. Українська дитяча література. 
У 2 кн. Кн. 2 : хрестоматія / упоряд. З. Д. 
Варавкіна, А. І. Мовчун, М. Ф. Черній. - К. : 
Либідь, 1999. – 552 с. 
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В.Симоненко 
Учень 10 класу 

 
ІІ розділ. Життя, мов спалах блискавки. 

 

1. Українське слово.  Василь Симоненко, 
1935-1963 : [бібліографічна довідка 
] // Українське слово. Кн.4 : 
хрестоматія  укр. літератури та 
літературної критики ХХ століття. 
– К. : Аконіт. - С. 60-61: фото. – 
Бібліогр.: с. 60-61.  

2. З матіp’ю на самоті 
/ авт. та упоряд. М. Д. 
Сом. -  К. : Молодь, 
1990. - 128 с. : фотоіл. 

3. Ткаченко, А. О. Василь 
Симоненко : нариси життя і 

творчості. – К. : Дніпро, 1990. – 312 с. 
 

ІІІ розділ. Спогади друзів і колег. 

 

1. Погрібний, А. Поклик дужого чину : статті, 
портрети, силуети, наближення, публіцистика 
/ вступ. сл. В. Г. Дончика та П. П. Кононенка. 
– К. : Просвіта, 2009. - 676 с. 

2. Сверестюк, Євген. На святі надій : 
вибране / упоряд. В. Андрієвська, Р. 
Лиша. – К. : Наша віра, 1999. – 784 с. 
- Парал.тит. арк., анот. англ. 

3. Яременко, В. В. «Щоб правду більш 
не кидали за грати…» : літ. порт. Василя 
Симоненка. - К. : Веселка, 2003. – 23 с. - 
(Урок  літератури).  
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Черкаський літературно-
меморіальний музей В.Симоненка 

м.Черкаси пам’ятник  
В.Симоненку 

4. Коваль, В. К. Серце моє в колючому дроті : 
есе, спогади, документи / передм. Б. Олійни-
ка. - К. : Дніпро, 2005. – 703 с.  

5. Шитова, Лілія. Я воскрес, щоб із 
вами жити : [філософія життя і 
творчості  Василя Симоненка]. - К. : 
Омега-Л, 2006. – 111 с.         
 
 

IV розділ. Критична та методична 
література. 

 

1. Історія української літератури  ХХ століт-
тя. У 2 кн. Кн. 2. Друга половина ХХ ст. :  
підручник / за ред. В. Г. Дончика. - К. : Либідь, 

1998. – 456 с. 
2. Бернадська, Н. І. 
Українська література ХХ 
століття : навч. посіб. для  
старшокласників  та вступ-ників до 
вищих навч. закладів. - К. : Знання-
Прес, 2002. - 268 с. - (Вища освіта 
ХХ1 століття).  

3. Слоньовська, О. В. 
Конспект уроків з української 
літератури для 11-х класів : нове 
прочитання творів. - К. : Рідна 
мова, - 2001. – 797 с. 

4. Тихолоз, Б. Поети-
шістдесятники. – К. : Всеуви-то, 
2001. – 80 с. - (УСЕ  для  школи. 
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Українська література : 11 клас ; вип. № 5) 
5. Бейдик, О. Співець України та краєзнавець 

від бога : до 75- річчя від дня народження поета  
Василя Симоненка // Краєзнавство. Географія. 
Туризм. - 2010. - № 12. – С. 3 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

могила В.Симоненка 
м.Черкаси 


