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Володимир Миколайович Сосюра — 

український письменник, поет-лірик, автор 

понад 40 збірок поезій, широких епічних 

віршованих полотен (поем), роману «Третя 

Рота», козак Армії УНР.  

Володимир Сосюра народився на 

станції Дебальцеве 6 січня 1898 р.  

У 1909–1911 роках працював на 

содовому заводі міста Верхнього в 

бондарському цеху, телефоністом, 

чорноробом. 

З 1911 до 1918 року навчався в 

двокласному міністерському училищі м. Верхнього, трикласному 

нижчому сільськогосподарському училищі на станції Яма 

Північно-Донецької залізницi, маркшейдерському бюро Донецького 

содового заводу.  

Брав участь в Українській революції, спершу в армії УНР, 

пізніше в Червоній армії.  

У 1917 році лисичанська газета «Голос рабочего» друкує вірш 

«Плач волн», згодом «Чи вже пора». 

 У 1921 виходить його друга збірка «Поезії», (перша 1918 

«Пісні крові не збереглась»). Поема «Червона зима».  

По закінченні громадянської війни вчився в Комуністичному 

університеті в Харкові (1922—23) і на робфаці при Харківському 

інституті народної освіти (1923—25).  

Належав до літературних організацій «Плуг», «Гарт», 

ВАПЛІТЕ, ВУСПП.  

Вперше одружився в 1922 році на Вірі Каперівні Берзіній. Від 

першого шлюбу в нього було двоє синів.  

Вдруге Сосюра одружився в 1931 з Даниловою Марією 

Гаврилівною. В них народився син Володимир. У 1949 

р. Марію Сосюру заарештували начебто за 

розголошення державної таємниці і заслали до 

Казахстану. 

 У 1936 році поета знову приймають до Спілки 

радянських письменників (у 1934 був виключений «за 

націоналістичі ухили). 
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 У 1948 Сосюру відзначено найвищою тоді 

нагородою — Сталінською премією.  

В 1951 він знову зазнав обвинувачення у 

«буржуазному націоналізмі» за патріотичну 

поезію «Любіть Україну».  

Помер 8 січня 1965 року.  

 

 

Романи Сосюри:  

 Третя Рота (1926-30; 1942; осінь 1959 — весна 1960) 

 Червоногвардієць (1937-40; віршований роман) 

 

Вірші Сосюри:  

 Білі акації будуть цвісти 

 Васильки 

 Вода десь точить білий камінь 

 Ганна Іванівна  

 Гей, рум’яні мої небокраї  

 До брата  

 Іще не скресла крига на Дніпрі  

 Зима  

 Коли світало  

 Люблю весну, та хто її не любить  

 Любіть Україну (1944)  

 Літо  

 Марії  

 Солов’їні далі  

 Степ  

 Так ніхто не кохав  

 Третя рота (Павлу Безпощадному)  

 Учитель  

 Я пам’ятаю  

 Як я люблю тебе, мій краю вугляний 
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Поеми Сосюри:  

 1917 рік (1921)  

 Віра (1923)  

 Вітчизна (1949)  

 Володька (лютий 1943)  

 Вчителька (1928–1929)  

 Галичанка (1931)  

 Залізниця (1923–1924; епопея з п’яти поем)  

 Мазепа (1929 — 1959, була в списку заборонених 

творів) 

 Минуле (1930)  

 Оксана (1922)  

 Розгром  

 Розстріляне безсмертя (1960)  

 Студентка (1947)  

 Червона зима 

 

Джерело: http://dovidka.biz.ua/volodimir-sosyura-biografiya-

korotko/ 

 

 

  

http://dovidka.biz.ua/volodimir-sosyura-biografiya-korotko/
http://dovidka.biz.ua/volodimir-sosyura-biografiya-korotko/
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Біографія: 

 

http://ukrclassic.com.ua/katalog/s/sosyura-volodimir/510-

volodimir-sosyura-biografiya 

 

http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=133&type=biogr 

 

https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/sosyura-

volodymyr-biografiya/ 

 

http://www.ukrlit.net/biography/sosura.html 

 

http://www.uamodna.com/articles/solodke-y-strashne-

zahoplennya-volodymyra-sosyury/ 

 

http://www.ukrlitzno.com.ua/volodimir-sosyura-biografiya-

skorocheno/ 

 

http://probapera.org/publication/13/10133/biohrafiya-

volodymyra-mykolajovycha-sosyury.html 

 

http://narodna-osvita.com.ua/417-volodimir-sosyura-bografya-

zhittyeviy-tvorchiy-shlyah.html 

 

https://mala.storinka.org/володимир-сосюра-біографія-текст-

відео.html 

 

http://md-eksperiment.org/post/20160515-biografiya-

volodimira-sosyuri 

 

http://www.ukrcenter.com/Література/19641/Володимир-

Сосюра/Біографія 

 

http://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1682 

 

http://www.ukrtvory.com.ua/sosura.html 

 

http://ukrclassic.com.ua/katalog/s/sosyura-volodimir/510-volodimir-sosyura-biografiya
http://ukrclassic.com.ua/katalog/s/sosyura-volodimir/510-volodimir-sosyura-biografiya
http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=133&type=biogr
https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/sosyura-volodymyr-biografiya/
https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/sosyura-volodymyr-biografiya/
http://www.ukrlit.net/biography/sosura.html
http://www.uamodna.com/articles/solodke-y-strashne-zahoplennya-volodymyra-sosyury/
http://www.uamodna.com/articles/solodke-y-strashne-zahoplennya-volodymyra-sosyury/
http://www.ukrlitzno.com.ua/volodimir-sosyura-biografiya-skorocheno/
http://www.ukrlitzno.com.ua/volodimir-sosyura-biografiya-skorocheno/
http://probapera.org/publication/13/10133/biohrafiya-volodymyra-mykolajovycha-sosyury.html
http://probapera.org/publication/13/10133/biohrafiya-volodymyra-mykolajovycha-sosyury.html
http://narodna-osvita.com.ua/417-volodimir-sosyura-bografya-zhittyeviy-tvorchiy-shlyah.html
http://narodna-osvita.com.ua/417-volodimir-sosyura-bografya-zhittyeviy-tvorchiy-shlyah.html
https://mala.storinka.org/володимир-сосюра-біографія-текст-відео.html
https://mala.storinka.org/володимир-сосюра-біографія-текст-відео.html
http://md-eksperiment.org/post/20160515-biografiya-volodimira-sosyuri
http://md-eksperiment.org/post/20160515-biografiya-volodimira-sosyuri
http://www.ukrcenter.com/Література/19641/Володимир-Сосюра/Біографія
http://www.ukrcenter.com/Література/19641/Володимир-Сосюра/Біографія
http://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1682
http://www.ukrtvory.com.ua/sosura.html
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Відео про Володимира Сосюру: 

 

Володимир Сосюра. Сторінки з життя (Біографія) 

https://www.youtube.com/watch?v=mREJLXKgkB0 

 

“Розстріляне відродження”. Володимир Сосюра 

https://www.youtube.com/watch?v=9zaUN3hyZKk 

 

Володимир Сосюра. Життя і творчість 

https://www.youtube.com/watch?v=Lg7NRtO7WzU 

 

Презентація на тему: "Володимир Сосюра біографія" 

https://www.youtube.com/watch?v=K9hde4wjvCE 

 

Володимир Сосюра 

https://www.youtube.com/watch?v=hbcvRj-Bfv4 

 

Нова енциклопедія Поділля. Володимир Сосюра. 

https://www.youtube.com/watch?v=_jzXMejk79o 

 

Володимир Сосюра. Третя рота 

https://www.youtube.com/watch?v=P8nIk6Qg6J4 

 

Живий голос Володимира Сосюри 1957 р. 

https://www.youtube.com/watch?v=2m51c8BLIh4 

 

Тексти творів: 

 

Сосюра Володимир. Повні тексти творів 

https://ukrlib.com.ua/books/author.php?id=104 

 

Сосюра В. «Розстріляне безсмертя» 

http://1576.ua/list/Sosiura_-

_Rostriliane_bezsmertia/magazine3/index.html#/0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mREJLXKgkB0
https://www.youtube.com/watch?v=9zaUN3hyZKk
https://www.youtube.com/watch?v=Lg7NRtO7WzU
https://www.youtube.com/watch?v=K9hde4wjvCE
https://www.youtube.com/watch?v=hbcvRj-Bfv4
https://www.youtube.com/watch?v=_jzXMejk79o
https://www.youtube.com/watch?v=P8nIk6Qg6J4
https://www.youtube.com/watch?v=2m51c8BLIh4
https://ukrlib.com.ua/books/author.php?id=104
http://1576.ua/list/Sosiura_-_Rostriliane_bezsmertia/magazine3/index.html#/0
http://1576.ua/list/Sosiura_-_Rostriliane_bezsmertia/magazine3/index.html#/0


8 

 

Володимир Сосюра «МАЗЕПА» 

http://ukrclassic.com.ua/katalog/s/sosyura-volodimir/544-

volodimir-sosyura-mazepa-poema 

 

Володимир Сосюра. Абетковий покажчик творів 

http://poetyka.uazone.net/default/a.phtml?place=sosura 

 

Вірші Володимира Сосюри 

https://onlyart.org.ua/ukrainian-poets/virshi-sosyury-

volodymyra/ 

 

Творчість Володимира Сосюри 

http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=133&type=tvorch 

 

Поеми. Поезія. Вірші Володимира Сосюри 

http://ukrlit.org/sosiura_volodymyr_mykolaiovych/tvory 

 

 

Критика творів Володимира Сосюри: 

 

Народнопісенні традиції у В. Сосюри 

http://md-eksperiment.org/post/20160515-narodnopisenni-

tradiciyi-u-v-sosyuri 

 

Серце, повне гніву і любові (Стилістичний етюд про мову 

поезій Володимира Сосюри) 

http://md-eksperiment.org/post/20160515-serce-povne-gnivu-i-

lyubovi-stilistichnij-etyud-pro-movu-poezij-volodimira-sosyuri 

 

«Мої дні — мов хрести...» (Символіка образу Марії у 

творчості Володимира Сосюри 30-40-х років) 

http://md-eksperiment.org/post/20160515-moyi-dni-mov-hresti-

simvolika-obrazu-mariyi-u-tvorchosti-volodimira-sosyuri-30-40-h-

rokiv 

 

Сосюра Володимир: Критика 

http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=133&type=critiques 

http://ukrclassic.com.ua/katalog/s/sosyura-volodimir/544-volodimir-sosyura-mazepa-poema
http://ukrclassic.com.ua/katalog/s/sosyura-volodimir/544-volodimir-sosyura-mazepa-poema
http://poetyka.uazone.net/default/a.phtml?place=sosura
https://onlyart.org.ua/ukrainian-poets/virshi-sosyury-volodymyra/
https://onlyart.org.ua/ukrainian-poets/virshi-sosyury-volodymyra/
http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=133&type=tvorch
http://ukrlit.org/sosiura_volodymyr_mykolaiovych/tvory
http://md-eksperiment.org/post/20160515-narodnopisenni-tradiciyi-u-v-sosyuri
http://md-eksperiment.org/post/20160515-narodnopisenni-tradiciyi-u-v-sosyuri
http://md-eksperiment.org/post/20160515-serce-povne-gnivu-i-lyubovi-stilistichnij-etyud-pro-movu-poezij-volodimira-sosyuri
http://md-eksperiment.org/post/20160515-serce-povne-gnivu-i-lyubovi-stilistichnij-etyud-pro-movu-poezij-volodimira-sosyuri
http://md-eksperiment.org/post/20160515-moyi-dni-mov-hresti-simvolika-obrazu-mariyi-u-tvorchosti-volodimira-sosyuri-30-40-h-rokiv
http://md-eksperiment.org/post/20160515-moyi-dni-mov-hresti-simvolika-obrazu-mariyi-u-tvorchosti-volodimira-sosyuri-30-40-h-rokiv
http://md-eksperiment.org/post/20160515-moyi-dni-mov-hresti-simvolika-obrazu-mariyi-u-tvorchosti-volodimira-sosyuri-30-40-h-rokiv
http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=133&type=critiques
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Шкільні твори за творчістю Володимира Сосюри 

http://www.ukrlib.com.ua/tvory/author.php?id=104 

 

«Васильки» В.Сосюра : аналіз 

http://dovidka.biz.ua/vasilki-sosyura-analiz/ 

 

Володимир Сосюра «Любіть Україну» - аналіз твору, 

критика 

http://narodna-osvita.com.ua/1562-volodimir-sosyura-lyubt-

ukrayinu-analz-tvoru-kritika.html 

 

Володимир Сосюра. Вона пішла. Цикл віршів. Спроба 

реконструкції 

https://krytyka.com/ua/reviews/vona-pishla-tsykl-virshiv-

sproba-rekonstruktsiyi 

 

    Драма поета і драма особистості (за твором В. Сосюри 

«Червона зима») 

http://www.ukrlit.net/making2/ky3r3.html 

 

Феномен «двох Володьок» Володимира Сосюри 

http://ua-ru.org/ua/kultura-ua/9-fenomen-dvokh-volodok-

volodimira-sosyuri.html 

 

Володимир Сосюра та Сергій Єсенін в українській критиці 

https://dokupdf.com/download/-1920-2009-98-9397-

_5a003b98d64ab279f46a805f_pdf 

 

Реферати: 

 

Володимир Миколайович Сосюра: творчий шлях. Реферат 

http://osvita.ua/vnz/reports/biograf/24003/ 

 

Володимир Сосюра 

https://www.br.com.ua/referats/s1399/27779-2.html 

 

http://www.ukrlib.com.ua/tvory/author.php?id=104
http://dovidka.biz.ua/vasilki-sosyura-analiz/
http://narodna-osvita.com.ua/1562-volodimir-sosyura-lyubt-ukrayinu-analz-tvoru-kritika.html
http://narodna-osvita.com.ua/1562-volodimir-sosyura-lyubt-ukrayinu-analz-tvoru-kritika.html
https://krytyka.com/ua/reviews/vona-pishla-tsykl-virshiv-sproba-rekonstruktsiyi
https://krytyka.com/ua/reviews/vona-pishla-tsykl-virshiv-sproba-rekonstruktsiyi
http://www.ukrlit.net/making2/ky3r3.html
http://ua-ru.org/ua/kultura-ua/9-fenomen-dvokh-volodok-volodimira-sosyuri.html
http://ua-ru.org/ua/kultura-ua/9-fenomen-dvokh-volodok-volodimira-sosyuri.html
https://dokupdf.com/download/-1920-2009-98-9397-_5a003b98d64ab279f46a805f_pdf
https://dokupdf.com/download/-1920-2009-98-9397-_5a003b98d64ab279f46a805f_pdf
http://osvita.ua/vnz/reports/biograf/24003/
https://www.br.com.ua/referats/s1399/27779-2.html
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Життєвий і творчий шлях Володимира Сосюри 

http://ua-

referat.com/Життєвий_і_творчий_шлях_Володимира_Сосюри 

 

Реферат - Володимир Сосюра 

http://referatu.net.ua/referats/144/20930 

 

Реферат: Творчий шлях Володимира Сосюри 

http://www.parta.com.ua/ukr/referats/view/2089/ 

 

 

Презентації: 

 

Презентація на тему: Володимир Миколайович Сосюра 

http://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/volodimir-

mikolayovich-sosyura.html 

 

Презентація на тему: Володимир Сосюра 

http://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/volodimir-sosyura-

variant-.html 

 

Презентація на тему «Сосюра Володимир Миколайович» 

https://gdz4you.com/prezentaciyi/ukrayinska-

literatura/sosyura-volodymyr-mykolajovych-19285/ 

 

Володимир Сосюра «Любіть Україну» «Білі акації будуть 

цвісти…» «Васильки» «Так ніхто не кохав» (1897-1965) – 

презентація 

http://www.myshared.ru/slide/1195113/ 

 

Презентація «В.Сосюра. Патріотичний пафос поезій» 

http://www.myshared.ru/slide/1063459/ 

 

Презентація "Вірші Сосюри" 

https://teachua.com/ukr-lit/1483-prezentacija-qvirshi-sosjuryq 

 

 

http://ua-referat.com/Життєвий_і_творчий_шлях_Володимира_Сосюри
http://ua-referat.com/Життєвий_і_творчий_шлях_Володимира_Сосюри
http://referatu.net.ua/referats/144/20930
http://www.parta.com.ua/ukr/referats/view/2089/
http://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/volodimir-mikolayovich-sosyura.html
http://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/volodimir-mikolayovich-sosyura.html
http://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/volodimir-sosyura-variant-.html
http://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/volodimir-sosyura-variant-.html
https://gdz4you.com/prezentaciyi/ukrayinska-literatura/sosyura-volodymyr-mykolajovych-19285/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/ukrayinska-literatura/sosyura-volodymyr-mykolajovych-19285/
http://www.myshared.ru/slide/1195113/
http://www.myshared.ru/slide/1063459/
https://teachua.com/ukr-lit/1483-prezentacija-qvirshi-sosjuryq
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Музеї Володимира Сосюри: 

 

Меморіальний музей В. М. Сосюри 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Меморіальний_музей_В._М._Со

сюри 

 

Музей украинского поэта В. Н. Сосюры в г. Северск 

Артемовского района 

http://www.donbass-info.com/content/view/2820/2827/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Меморіальний_музей_В._М._Сосюри
https://uk.wikipedia.org/wiki/Меморіальний_музей_В._М._Сосюри
http://www.donbass-info.com/content/view/2820/2827/
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