
Бібліографічний огляд літератури 

“Співець життя народного”  

 
   (до 180-річчя від дня народження І. С. Нечуй-Левицького) 



 Іван Семенович Левицький (літературний псевдонім — 

Нечуй) народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім’ї 

сільського священика. Батько його мав велику домашню книгозбірню і 

на власні кошти влаштував школу для селян, в якій його син навчився 

читати й писати. Закінчивши семінарію деякий час працював у 

Богуславському духовному училищі викладачем. Перед ним 

відкривалася духовна кар’єра, але юний магістр богослов’я рішуче від 

неї відмовився і, викладав російську мову, літературу, історію, 

географію, логіку в Полтавській семінарії, гімназіях Каліша, Седлеця, 

Кишинева.  

 У 1885 р. письменник вийшов у відставку, оселився в Києві і, 

ведучи досить замкнене життя, повністю віддався літературній праці. 

 
  

 Вступивши на літературну ниву в 60-ті рр. XIX ст., Нечуй-Левицький одразу привернув 

до себе увагу читачів і критиків. Вже перші його твори — “Дві московки” (1868) і “Рибалка 

Панас Круть” (1868), повість “Причепа” (1869) — відзначалися новизною характерів, яскравістю 

барв. 

 Після перших кроків письменника, що свідчили про появу сильного, молодого таланту на 

терені української прози, виходять із друку його нові, розгорнені полотна. В 70-ті рр. художник 

створює класичні твори з народного життя. 

 В роки імперіалістичної війни І. Нечуй-Левицький жив самотнім, голодним життям. На 

початку 1918р. в умовах кайзерівської окупації Києва письменник тяжко захворів, згодом потрапив 

до Дегтярівської  будинок для людей похилого віку, де й скінчив життя 2 квітня 1918р. 



Нечуй-Левицький, І. С.   Твори в двох томах 

[Текст]. Т. 1 / І. С. Нечуй-Левицький ; [вступна 

стаття Н. Є. Крутікової]. – Київ : Дніпро, 

1977. – 516, [4] с. : портр. – Зміст: Дві 

московки ; Баба Параска ; Микола Джеря ; 

Бурлачка ; Кайдашева сім'я. – Бібліогр.: в 

підрядкових прим. 

 «Писати треба так, як люди говорять»  

        І. Нечуй-Левицький 



Нечуй-Левицький, І. С.   Зібрання 

творів у десяти томах [Текст]. Т.5 : 

Прозові твори / І. С. Нечуй-Левицький. – 

Київ : Наукова думка, 1966. – 451, [5] с. : 

портр. – Бібліогр.: с. 449–452. 

«Іван Левицький — се великий артист зору, 

се колосальне, усеобіймаюче око України»  

                                                            (І. Франко) 



Нечуй-Левицький, І. С.   Бурлачка [Текст] : 

повість / І. С. Нечуй -Левицький ; ред.  

А. С. Пономаренко. – Київ : Дніпро, 1983. – 

205, [3] с. : іл. 



Нечуй-Левицький, І. С.   Вибрані твори 

[Текст] / Іван Нечуй -Левицький ; [вступ. 

ст. Н. Крутікової]. – Київ : Дніпро, 1968. – 

539, [5] с. : іл. – (Шкільна бібліотека). – 

Бібліогр.: с. 541. 



Нечуй-Левицький, І. С.   Вибрані твори 

[Текст] : [до 175-річчя від дня народження 

Івана Нечуй-Левицького] / Іван Нечуй-

Левицький ; [вступ. стаття, упоряд. Г. М. 

Жуковської]. – Київ : Книга, 2012. – 350, [2] 

с. – Зміст: Микола Джеря ; Кайдашева сім'я 

; Світогляд українського народу. 



Нечуй-Левицький, І. С.   Дві Московки. 

Бурлачка [Текст] / Іван Нечуй -Левицький ; 

ред. та стаття А. Ніковського. – Київ : 

Сяйво, [1926?]. – 91, [1] с. ; 282, [2] с. ; 

[17,5х11,5 см.]. - Код групи: УВ. – 

Конволют. - Збереження: хороше. У 

новоствореній палітурці. 



Нечуй-Левицький, І.   Кайдашева сім'я. 

Гетьман Іван Виговський [Текст] / Іван 

Нечуй-Левицький; [упоряд.текстів та 

передм. І.О.Помазана]. – Харків : Веста: 

Ранок, 2005. – 427, [5] с. – (Серія 

"Програма з літератури"). 

«Кайдашева сім’я» з погляду «на високо-

артистичне змалювання селянського 

життя і добру композицію належить до 

найкращих оздоб українського письменства»  

           (І. Франко) 



Нечуй-Левицький, І. І.   Микола Джеря 

[Текст] : вибрані твори для середнього 

шкільного віку / І. І. Нечуй-Лвицький ; 

редкол.: В. Андрущенко [та ін.] ; худож. 

ред. Є.О. Звєздов. – Київ : Веселка, 

1967. – 192 с. 



Нечуй-Левицький, І. С.   Світогляд 

українського народу [Текст] : ескіз 

української міфології / Іван Нечуй-

Левицький. – Черкаси : Вертикаль, 

2013. – 103, [1] c. – Бібліогр. в 

підрядкових примітках. 



Нечуй, -. І.   Микола Джеря. Кайдашева 

сім'я [Текст] : повісті / Іван Нечуй-

Левицький. – Київ : Дніпро, 1987. – 

351 с. – (Бібліотека української класики " 

Дніпро"). 



Нечуй-Левицький, І. С.   Старосвітські 

батюшки та матушки [Текст]: : повість-

хроніка / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ : 

Дніпро, 1985. – 355, [3] с. : іл. 

«Яка прекрасна мова! Читав — наче погожу 

воду у спеку пив. Яке знання народних 

звичаїв, народного життя!»  

              (М. Коцюбинський) 



Усіх бажаючих запрошуємо завітати до бібліотеки Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, аби 

познайомитися  із творчим надбанням відомого, талановитого 

українського письменника, етнографа, фольклориста, педагога 

І. С. Нечуй-Левицького 

Чекаємо на Вас!  


