
Сектор культури райдержадміністрації 

Теофіпольська центральна районна бібліотека 

 

« Цю землю серцем і руками зумій 

пізнать, зумій відчуть» 

( До  75- річчя  від дня народження письменника 

М. Федунця ) 

Бібліографічний огляд літератури 

 

 

 
 

Теофіполь 

2019 



- Федунець Микола Федорович народився 1 

січня 1944 року в с. Сушівці Білогірського 

району Хмельницької області. Закінчив 

факультет журналістики Київського 

національного університету ім. Т.Г. Шевченка. 

Майже двадцять років віддав журналістській 

праці – у редакції газет: білогірської районної 

«Життя і слово», обласних – «Подільські вісті», 

та «Ровесник». Заслужений працівник культури 

України. Голова Хмельницької обласної 

організації НСПУ. 

- Автор книжок: “Адреса юності”, “Душа 

зернини”, “Свято роси”, “Обличчя долі”, 

“Проводи журавлів”, “Розневолення”, “Жниво”, 

“Вісім струн”, “Вибране”, “Неповторне”, 

“Наяву”, “Жариновий кетяг”, “…І поселюсь у 

Всесвіті з тобою”, “Веретено”, “Напрям”, 

“Вересневий простір”, “День мій земний”, “Не 

поступимось любов’ю до України”, “Зі сторінок 

“Автографа”, “Іспит”. 

- Лауреат міжнародних премій імені І. 

Кошелівця, імені Д. Нитченка, обласних премій 

імені В. Булаєнка, імені Г. Костюка, імені М. 

Годованця. Та інші. 

- Член Національної спілки письменників 

України. Член Національної спілки журналістів 

України. Заслужений працівник культури 

України. Почесний громадянин села Сушівці. 



- Лауреат обласних літературних премій імені 

Тараса Шевченка та імені Володимира 

Булаєнка, Хмельницької міської премії імені 

Богдана Хмельницького. 

 

 

Твори М.Ф. Федунця 

 

1. Федунець М. Ф.   Свято роси: Поезії / М.Ф. 

Федунець.- Київ: Молодь, 1983.- 60с. 
   У книзі оспівується рідна Вітчизна, славиться 

людина праці, розповідається про світлі людські 

почуття.  

 

2. Федунець М. Ф.  Проводи журавлів: Вірші 

та поеми / М.Ф. Федунець.- Київ: Рад. 

письменник, 1990.- 184с. 

   Журавлинний» ключ збірки єднає роки 

шістдесяті з вісімдесятими, першу відлигу – з 

порою, що назвали перебудовою, і несе сучасне 

оновлення. Емоційно наснажене і добірне слово 

поета. Як уміє він розповісти про найдорожче, 

читач дізнається з поеми і ліричних віршів. 

 

3. Федунець М. Ф. Розневолення: Поезії 

різних літ / М. Ф. Федунець. - Хмельницький: 

РВВ, 1990.-48с. 



   Тривоги й надії сьогодення, неповторність 

подільської землі, увага до предківщини, віра в 

добротворчі можливості людини – провідні 

мотиви цієї збірки. 

 

4. Федунець М. Ф. Подільські акварелі: 

Лірика / М.Ф. Федунець.- Хмельницький: 

РВВ, 1991.-48с. 

   Збірку поезій лауреата обласної літературної 

премії імені Володимира Булаєнка складають 

два розділи. Перший об’єднує восьмивірші, 

написані влітку 1991-го року. Їх проймає 

небайдужість до сучасних подій, до всього, що 

окрилює, так і людську душу.  

У другому розділі вміщено твори різних літ. 

Присвячуються вони Хмельниччині – 

колисковій землі автора. 

5. Федунець М. Жниво: Поезії / М. Федунець.- 

Київ: Дніпро, 1992.- 269 с. 

   До цієї книжки відомого українського поета 

увійшли найкращі вірші. У цих віршах 

описуються і наші бурхливі  часи, і людська 

незахищеність перед екологічним лихом, і про 

те, коли душа часто – густо  даремно шукає 

співчуття в довколишньому світі. В такі часи 

дуже потрібна кожному з нас тиха спокійна, 

задушевна, відверта розмова, в якій би не 

нав’язувалися ті чи інші принципи, вчинки, ідеї, 



а після якої відлягло б од серця, стало 

затишніше і спокійніше, замерехтів на 

видноколі вогник надії… 

 

6. Федунець М.Ф. Неповторне: Поезії / М.Ф. 

Федунець.- Хмельницький: Поділля, 1995.- 

400с. 

   Книга «Неповторне» - своєрідний звіт Миколи 

Федунця перед читачем. До видання ввійшли 

кращі вірші поета, написані упродовж тридцяти 

п’яти  років творчого  життя (1960 – 1995) 

 

7.  Федунець М.Ф. Наяву: Нові поезії / М. Ф. 

Федунець.- Хмельницький: Доля, 1996.- 96с. 

  У книзі друкуються поезії Миколи Федунця, 

написані упродовж  1996 року. 

 

8. Федунець М.Ф.  Вересневий простір: Поезії 

/ М. Федунець.- Хмельницький: Міська 

друкарня,  2002.- 32 с. 

   До видання увійшли поезії, написані автором 

переважно упродовж  літа 2002 року. 

 

 

9. Федунець М.Ф.  Не поступимось любов’ю 

до України: Публіцистика / М.Ф. Федунець.- 

Хмельницький: НВП «Евріка» ТОВ.- 2004.- 

56с. 



   Україна і боротьба за її утвердження, творча 

особистість і влада, рідна мова, історія, культура 

– ці та інші теми стали серцевиною книжки 

голови Хмельницької обласної організації 

Національної спілки письменників України, 

відомого поета Миколи Федунця. 

 

10. Федунець М. Ф.  Древнє джерело: Поезії / 

М. Федунець.- Київ: «Український 

письменник»,  2006.- 183 с. 

   Глибокий ліризм своєрідне стилістичне 

забарвлення, органічність і щирість, оригінальна 

образність і переконливість думки та почуття – 

такі основні риси творчості Миколи Федунця, 

які увиразнюють його в сучасній українській 

поезії, зокрема і цією новою збіркою. 

 

11. Федунець М. Ф.  Тут, на трепетній землі: 

Нові поезії / М.Ф. Федунець.- 2006.- 40с. 

   На сторінках цієї брошури надруковані нові 

поезії М. Федунця. 

                                                                                                       

  12. Федунець М. Ф.  Без ретуші / 

М.Федунець.- Хмельницький: Поліграфіст – 

2, 2008.- 40 с. 

   У цій книжці знаного українського поета 

вміщено цікаві та повчальні історії, веселі 



бувальщини. Свідком і учасником багатьох із 

них випало бути авторові. 

 

13. Федунець М. Ф.  Строфи з різночасся. 

Спогади і бувальщина / М.Ф. Федунець.- 

Хмельницький: ТОВ Поліграфіст, 2008.- 320с.  

   Книга розпочинається з короткої біографії 

М.Ф. Федунця. Далі надруковані строфи з 

різночасся 1958 – 2008 рр. на різну тематику. 

Закінчується літературно – художнє видання 

Бувальщини і спогади 1998 – 2008рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Матусю, мову і поріг, 

                              Ступив з якого під небесні шати, 

               Не забувай. Забудеш їх 

                     Своє життя не зможеш пригадати. 

М. Федунець 

 

 

 

 

 

 

 


