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Олесь Терентійович Гончар (Олександр 

Біличенко, 1918 - 1995) - український 

письменник, літературний критик, 

громадський діяч.  

Олесь Гончар почав писати ще в 

дитинстві. Як письменник сформувався під 

впливом творів Т. Шевченка, Лесі Українки, 

М. Коцюбинського, О.Кобилянської, С. Васильченка, 

В.Стефаника, твори яких він полюбив на все життя.  

До вступу в Харківський університет (1938) він 

навчався в технікумі журналістики, працював у районній 

(на Полтавщині) та обласній комсомольській газеті в 

Харкові і дедалі впевненіше пробував свої творчі сили як 

письменник. 

У червні 1941 р. О. Гончар у складі студентського 

батальйону пішов добровольцем на фронт. Вірші, що 

народжувалися в перервах між боями, сам письменник 

назве згодом «конспектами почуттів», «поетичними 

чернетками для майбутніх творів». 

 Після повернення з фронту Олесь Гончар приїздить до 

Харкова. Але у Харкові не залишився, продовжував 

навчання в Дніпропетровському університеті. У 1946 р. на 

світ з’явився перший повоєнний твір — новела «Модри 

Камень». 

У 1959–1971 роках Олесь Гончар — голова правління 

Спілки письменників України, у 1959–1986 роках — 

секретар правління Спілки письменників СРСР.  

У всіх своїх творах прозаїк порушував одвічні теми 

людського буття, у центрі повістей і романів Гончара — 

проста і чесна людина-працівник, що виступає проти 



духовного браконьєрства, кар'єризму, прислужництва. У 

1972 році письменник завершив роботу над повістю 

«Бригантина». Творчий доробок письменника складають 

романи «Прапороносці» (1946–1948), «Таврія» (1952), 

«Людина і зброя» (1960), «Тронка» (1963), «Собор» (1968), 

«Циклон» (1979), «Берег любові» (1976), «Твоя зоря» (1980) 

та інші, повісті, оповідання, літературно-критичні статті.  

Із 1973 року Олесь Гончар — голова Українського 

республіканського комітету захисту миру, член Всесвітньої 

Ради Миру, академік Академії наук України. 

Письменник звертався і до літературно-критичної 

творчості. Почавши ще в студентські роки з досліджень 

поетики Михайла Коцюбинського і Василя Стефаника, він 

згодом створив десятки статей, які вже публікувалися в 

трьох окремих книгах («Про наше письменство», 1972; «О 

тех, кто дорог», 1978; «Письменницькі роздуми», 1980) та 

входили частково до шеститомного зібрання творів 

письменника. Твори Гончара перекладалися на 67 мов, а 

творчий досвід письменника засвоюється і вітчизняними, і 

зарубіжними майстрами слова й донині. 

У 1992–1993 рр. Міжнародний Біографічний центр у 

Кембриджі (Англія) визнав О. Гончара «всесвітнім 

інтелектуалом 1992–1993 років». 

Олесь Гончар – автор сценаріїв художніх фільмів 

«Партизанська іскра» (1958), «Таврія» (1959), «Тронка» 

(1971), «Абітурієнтка» (1973), «Все перемагає любов» 

(1987) та ін., знятих на Київській кіностудії ім. О. П. 

Довженка. За творами Гончара поставлено спектакль 

«Прапороносці» (1975, Львівський український 

драматичний театр ім. М. Заньковецької), балет В. Нахабіна 

«Таврія» (1959; Харківський театр опери та балету ім. М. В. 

Лисенка), оперу О. Білаша «Прапороносці» (1986, 



Київський, Харківський та Дніпропетровський театри опери 

та балету). 

Помер Олесь Терентійович Гончар 14 липня 1995 року. 

 ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ О.ГОНЧАРА 
 

http://www.hroniky.com/news/view/11476-

sohodni-100-rokiv-olesiu-honcharu-tsikavi-

fakty-tsytaty-svitlyny - 3 квітня – 100 років 

Олесю Гончару: цікаві факти, цитати, світлини. 

 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/oles-

gonchar-lyudyna-yaka-zmogla-staty-vilnoyu - Олесь Гончар: 

людина, яка змогла стати вільною. 
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https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=605 

 

http://slovoprosvity.org/2013/03/21/жінки-берегині-олеся-

гончара/ 

 

http://1576.ua/people/3744 

 

https://www.radiosvoboda.org/a/1113658.html 
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https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/den-rozhdeniya-olesya-

gonchara-prorocheskie-1522754308.html 

http://heroes.profi-forex.org/ua/gonchar-oles-

oleksandr-terentijovich 

 

https://ru.museum.dp.ua/article0063.html - 

Олесь Гончар і Придніпров’я. 

 

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

olesya-gonchara/oles-gonchar-l-golota-pislyaslovo/ 

 

http://ridna.ua/2018/04/3-kvitnya-100-rokiv-vid-dnya-

narodzhennya-olesya-honchara/ 

 

https://volynonline.com/sogodni-100-richchya-z-dnya-

narodzhennya-olesya-gonchara/ 

 

http://heroes.profi-forex.org/ua/kandiba-oleksandr-

ivanovich-oleksandr-oles 

 

http://osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/14953/ 

 

http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view

=article&id=38%3A2009-09-09-10-09-

40&catid=2&Itemid=27&lang=uk 

 

http://md-eksperiment.org/post/20170311-biografiya-olesya-

gonchara 

 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/2151/169/76625/ 

 

https://artefact.org.ua/literature/supermen-oles-gonchar-zi-

shkilnoyi-parti-u-topovi-pismenniki.html 
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http://kharkivhonchara.blogspot.com/ 

ТВОРЧІСТЬ  

http://chtyvo.org.ua/authors/Honchar/ 

http://poetyka.uazone.net/honchar/ 

http://ukrlit.org/honchar_oles_terentiiovych/tvory 

http://www.ukrlib.com.ua/books/author.php?id=18 

http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=142&type=tvo

rch 

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

gonchara/ 

https://ru.poetree.club/poets/olies.gonchar 

http://www.ukrlib.com.ua/books/author.php?id=46 

http://ukrclassic.com.ua/katalog/gg/gonchar-oles/2599-

tvorchist-olesya-gonchara 

http://ukr-lit.com/oles-gonchar-ukrayina/ 

http://na.mil.gov.ua/31822-oles-gonchar-listi 

http://e-bookua.org.ua/audio/ukrlit/738-gonchar-oles-dalek-

vognischa-

nov- tvori.html 
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https://aldebaran.ru/author/gonchar_oles_1/ - твори О.Гон-

чара (для електронної книги) 

https://www.libr.dp.ua/Dn_OG/Audioknigi.htm - аудіокниги 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL47_m_Ga4Aec7fH

VjjN9LpvwVIfxve_J8 – аудіо книги за вторами О.Гончара. 

 

ВІДЕО: 
 

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

5OzzNu0 – Голос О.Гончара.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jc96T

J5ps30 – Люди і долі «Олесь Гончар» 

 

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

qO5XKXw -  "Поборники незалежності" 

- Олесь Гончар. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EkIFrutYO4A – Подих 

слова… Олесь Гончар. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zPRi5uAVcUE – 

О.Гончар. Історія кохання. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5FxsBYNNhg -  Життє-

вий шлях Олеся Гончара. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FpVzqbDaBYA  - 100-

річчя Олеся Гончара. 
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https://www.youtube.com/watch?v=p_

0bLIvO3AU – Світова зоря О.Гончара 

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

h9dGzqMDU -  спогади С.Р.Бурлакова, 

члена Національної Спілки письмен-

ників, про Олеся Гончара. 

https://www.youtube.com/watch?v=J7Hckprxjt0 - Виступ на 

радіо «Олесь Гончар: творчість як доля» (до 100-річчя від 

дня народження) 

https://www.youtube.com/watch?v=kv_1SdU_k28 - 

Екранізація повісті Олеся Гончара «Смужка нескошених 

диких квітів» (1979)   

https://www.youtube.com/watch?v=5gLhGGYLMGY – 

фільм «Тронка» за мотивами роману О.Гончара. 

 

СТАТТІ  про О.ГОНЧАРА 
 

http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/ffil/program_56d34ba6a

3cb2.pdf - Таїни художнього тексту: у статтях збірника 

розглядаються: 1) актуальні проблеми гончарознавства 

(Олесь Гончар в контексті української і світової літератури, 

літературно-естетичний дискурс його творчості, її 

автобіографічні чинники, жанри, проблеми авторського 

редагування, форми нарації тощо); 2) питання розвитку 

української та зарубіжної літератур, спогади в ракурсі 

поетики художнього тексту. 
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https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo-

osobystist/svitlo-viry-olesya-gonchara - 

М. Жулинський «Світло віри 

О.Гончара». 

 

http://libgonchar.org/images/%D0%93

%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80.pdf - 

"Олесь Гончар – сумління України, любов пречиста, пісня і 

зоря…". 

 

http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=i

tem&id=58:oles-terentijovich-gonchar&Itemid=236#mart  - 

Мартусь О. Олесь Гончар – Юрій Шевельов: неминуча 

дискусія на межі тисячоліть. 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJR

N&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Ima

ge_file_name=PDF/Tkht_2013_16_6.pdf - І.В. Балибіна, 

С.В.Сичова «Адже життя – це найперше любов...». 

 

http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-

26-06/velmozhko.pdf -  Вельможко Я.Ю. «Щоденник Олеся 

Гончара і рефлекси екзестенційної свідомості». 

 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1

031 – В.М. Галич «Публіцистична стаття у творчій 

спадщині Олеся Гончара». 

 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/2583

5/14-Paschenko.pdf?sequence=1 – М.Пащенко Олесь Гончар 

на захисті духовних святинь народу (на прикладі роману 

«Собор»). 
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http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/velmozhko.pdf
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/velmozhko.pdf
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http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1031
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/25835/14-Paschenko.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/25835/14-Paschenko.pdf?sequence=1


http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2155/1/Pasc

henko.pdf - М.Пащенко «Роман Олеся Гончара «Собор»: 

хроніка руйнації віри». 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/1045

9/18-Pryhodna.pdf?sequence=1 - Приходна Н.С., Фатейкіна 

Л.А. «Ніжний і сумовитий дзвін тронки». 
 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/7163

3/24-Galuch.pdf?sequence=1 – Галич К.О. «О.Гончар – 

мариніст». 

 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3295/196/122011/ - 

А.Нечитайло  Уроки «Собору»: невигадані факти про 

відомий роман Олеся Гончара. 

 
http://lib.pnpu.edu.ua/files/dovid/Goncharu95.pdf - 

Степаненко М. Олесеві Гончару – 95 : довідник / Микола 

Степаненко, В.Орєхова. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 

2014.– 92 с. 

 

http://prosvita-ks.co.ua/bratan-mi-syla-lyubovi-slovo-pro-

olesya-gonchara - Братан М.І. Сила любові: Слово про 

Олеся Гончара. — 2-е вид. — Херсон: Просвіта, 2002. - 31с. 

 

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/522/1/Стаття 

по О.Гончару.pdf – Л.Бондаренко “Моя філософія: Роби 

людям добро! «(літературна гра за життям і творчістю 

Олеся Гончара) 

 

http://libkor.com.ua/php/fulltext_files/Budivnychiy_soboriv.

pdf  - А. Сидор  «Будівничий соборів наших душ» (сценарій 

літературно-музичного вечора, присвяченого О.Гончару).  
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