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        Жіноча проза Ірени Роздобудько : рекомендаційний 

список літератури / уклад., комп’ютерний набір та 

верстка  К.П. Дудар .─ Катеринопіль : [б.в.] , 2018.─  6 с. 

        Рекомендаційний список літератури « Жіноча проза Ірени 

Роздобудько» присвячений українській письменниці і чудовій жінці 

Ірені Роздобудько. Містить кращі твори письменниці, що подані з 

короткою анотацією та цитатами. Адресований широкому загалу 

читачів, які цікавляться «жіночою темою» в українській сучасній 

прозі.  

       Ці книги Ви зможете отримати у відділі абонемента центральної 

районної бібліотеки. 

      Якщо вас зацікавить творчість сучасних українських 

письменників, радимо скористатися систематичним каталогом 

бібліотеки, зокрема розділом 84(4 Укр.)6 «Сучасна українська 

література». 
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Шановні читачі! 

      Образ жінки – дочки, нареченої, дружини, матері – 

завжди привертав пильну увагу митців. Жінка чарувала, 

кохала, страждала, була щасливою чи знедоленою, 

пристрасною чи розсудливо-мудрою, але ніколи не 

полишала свого місця на п’єдесталі, який протягом століть 

воздвигали їй чоловіки. І в наш час образ жінки теж 

залишається актуальним.  

     Одна з яскравих представниць постмодернізму – Ірен 

Роздобудько, творчість якої майорить прапором жіноцтва. В 

її доробках ми знаходимо дійсно жіночий погляд на 

почуття, на життя, на творчість. Героїні її творів 

неоднозначні і загадкові своєю, можна сказати, подвійною 

натурою.  

     Ірен Роздобудько народилася в Донецьку. Працювала 

офіціанткою у ресторані й Снігуронькою в фірмі «Свято», 

шпрехшталмейстером у цирку та методистом у кінотеатрі, 

кіномеханіком у відеосалоні та директором радіогазети 

металургійного заводу. Вона малює та грає на гітарі, 

вишиває бісером, пірнає з аквалангом . Все це – Ірен 

Роздобудько, головний редактор журналу «Караван історій. 

Україна», талановита письменниця, що творить історію 

сучасної української літератури . Її називають Павичем у 

спідниці, за її рукописами полюють провідні видавництва, її 

романи неодноразово відзначалися дипломами престижного 

літературного конкурсу «Коронація слова», а 2011 року її 

«короновано» за кіносценарій. Лауреат міжнародної премії 

імені Юрія Долгорукого.  



      Варіюючи між жіночими романами, детективними 

історіями та пригодницьким чтивом, Ірен Роздобудько не 

втомлюється вишукувати нові сюжетні ходи та життєві 

перипетії для своїх героїв.  

«Я никогда не думала, что быть женщиной так … 

приятно. Неужели это все мне?! И эти цветы тоже? И 

кофе в постель? Я же всегда считала это вульгарным. 

Абсурд какой-то…Что это – слезы? Я раньше никогда не 

плакала… Никогда и ни за… Что ты делаешь? Неужели 

это я? Ты не исчезнешь? Я не кажусь тебе ужасной 

стервой? Это правда? Что тебе приготовить на ужин? 

Ты думаешь, у нас получится? Где же ты был раньше?..» 

(Роздобудько И. «Мелкий бисер», стр. 66).  

Отже, знайомтесь! Жіноча проза Ірени  

Роздобудько!  

84 Роздобудько Ірен. Зів’яли квіти викидають 

: Роман.─ 2-ге вид., доп.─ К.: Нора-Друк , 

2017.─ 288с.іл.─ серія “Читацький клуб».   

Зів’ялі квіти, які зберігаються в душі у вигляді 

жалю за минулим або нездійсненним, треба 

викидати. Про це - історія двох актрис, колишніх 

«зірок» радянського кіно, і однієї молодої жінки, 

яка доглядає за ними в притулку для самотніх акторів. Все життя ці 

актриси запекло ворогували між собою, адже були суперницями в 

коханні до чоловіка, який виявився не вартим любові та 

самопожертви. І тільки наприкінці життя обидві зрозуміли, що могли 

б бути... найкращими і найвірнішими подругами. 

Молода головна героїня роману так само переживає особисту драму, 

але завдяки мудрості своїх підопічних усвідомлює, що життя, яким би 



воно не було, - прекрасне, його не варто марнувати на тимчасову 

метушню. І... стає переможницею престижного європейського 

кінофестивалю. Сентиментальна історія з глибоким підтекстом, 

притаманним творчості Ірен Роздобудько. 

84.4УКР   Роздобудько І. Все, що я хотіла сьогодні.Лікарняна 

повість / Ірен Роздобудько ; передм. Л. Ворониної .─ 3-е вид., 

стер.─ Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 

2016.─ 240с. :іл. 1 

   Сьогодні вона дізналася, що цей сонячний день – останній у її житті. 

Досі Мирослава переймалась простими побутовими турботами: дім, 

робота, чоловік… Чи наважиться вона хоча б тепер повернути жадане 

й давно забуте відчуття справжнього ЩАСТЯ? Як їй прожити свій 

останній день?   

84.4УКР Роздобудько І. Подвійна гра в 

чотири руки : Роман / Ірен Роздобудько ; 

передм. В.Марченка; худож. А. 

Печенізький .─Харків :Книжковий Клуб 

«Клуб Сімейного Дозвілля» , 2015─224с. 

:іл.  

     Київ початку ХХ століття... Для 

невгамовної генеральської дочки Мусі 

Гурчик немає нічого більш захопливого, ніж 

розслідування нової таємничої 

справи!Викрадені важливі документи — креслення нової моделі 

військового літака. Інженер-розробник поплатився за них життям... 

Факти й детективна інтуїція підказують юній вивідачці, що злодія 

треба шукати на палубі розкішного пароплава «Цариця Дніпра». 

Небезпечно? Аякже!Але наша панночка вже вирушила в карколомний 

круїз — вона мусить викрити злочинця будь-що! У перший день 

подорожі скоєно нове вбивство, і тепер остаточно зрозуміло, що 

вбивця поруч... 

  



84.4УКР6     Роздобудько,Ірен 

Гудзик-2: Десять років по тому : 
роман.-К.:Нора-Друк,2015.-320с.  
      В цій книжці - продовження 

найпопулярнішого роману Ірен Роздобудько 

«Ґудзик». 

Колись він втратив все: кохану людину, смак 

до життя, сенс працювати в країні, що поволі 

котиться в прірву... Але життя не зупинилося. 

Улюблені герої знову зібралися разом: 

Денис, Ліка, Єлизавета Тенецька. Десять 

років по тому... 

 
 84(4УКР)6-4     Роздобулько, Ірен. Ранковий  

прибиральник : Роман / І. Роздобудько.-К.: 

Нора- Друк, 2015.-224с.   

Це історія ранкового прибиральника в 

мальтійському готелі, на екзотичному острові у 

Середземному морі. Як і чому туди потрапив наш 

земляк? Чи варто шукати химерного щастя в 

далеких світах, якщо втекти від себе — 

неможливо? Герой «Ранкового прибиральника випадково знаходить в 

одному з номерів готелю свою улюблену книгу — «Три товариші» 

Ремарка — й починає захопливі пошуки хазяйки книги. Віртуальне 

кохання перетворюється для нього на довге повернення до себе. 

84.4УКР6-4    Роздобудько , Ірен. 

Ґудзик : Роман / І. Роздобудько.-К.: 

Нора- Друк, 2015.-224с.  1 

       Фатальна зустріч у мальовничому 

куточку карпат змінила життя головного 

героя Дениса. Він пройшов всі кола 

пекла в Афганістані, але вижив. Через 

кілька років ми знову бачимо Дениса, 



але  тепер він – успішний керівник рекламної компанії. 

Проте колишнє  кохання знову увірвалося в його  життя.  І 

все летить шкереберть.  

       У цьому романі немає смертей і катаклізмів, але 

трагічне непорозуміння між головними героями спричиняє 

драматичні події. Кожен герой книги по –своєму прагне 

щастя та не вміє цінувати подарунки  долі. А тим часом 

янгол грає маленьким загубленим 

ґудзиком… 

84.4УКР6-4 Роздобудько І. ЛСД. Ліцей 

слухняних дружин : роман / Ірен 

Роздобудько ; передм. Т.Вергелес.-2-ге 

вид.-Харків: Книжковий Клуб «Клуб 

Сімейного Дозвілля»,2015.-320с.: іл.. 

 

Сюжет нового роману Ірен Роздобудько 

«ЛСД. Ліцей слухняних дружин», що вийшов друком у 

видавництві «Клуб Сімейного Дозвілля», розгортається 

навколо ліцею в якому виховують молодих дівчат. Ці 

дівчата в майбутньому стануть ідеальними дружинами, але 

тільки для тих, хто заплатить за них найвищу ціну. Дівчина 

на ім’я Пат – вихованка цього ліцею, яку переконують: усе, 

що відбувається за межами закладу, не варте уваги, а 

справжнє життя полягає у покірному служінні своєму 

майбутньому чоловікові. Та випадкове знайомство із 

саксофоністом, який завітав до їхнього закладу під час 

розслідування вбивства однієї з вихованок, відкриває їй очі: 

те, чому їх навчали, насправді омана, існує інше життя – 

вільне та прекрасне. Намагаючись відборонити свою 



свободу, вона втікає з закладу й опиняється на вулиці, до 

якої зовсім не пристосована. Чи зможе вона вижити у світі, 

про який нічого не знає? 

84(4УКР)6-4 Роздобудько, Ірен 

Віталіївна. Оленіада / І. В. Роздобудько. –

Харків : Фоліо, 2016. – 224 с. 

  Як зазначає сама авторка, “Оленіада” 

писалася “трьома заходами”. Перші пару 

розділів написано ще в 2002-му, але 

книжку закінчено не було, адже настав 

2004 рік. І вигадана країна “Лапландія”, про яку в ній 

йдеться, в один день перетворилася на велику країну. З 

великим майбутнім. З людьми, котрі за мить розпряглися і 

пішли вперед… Йшли, йшли, йшли… Авторка виходила з 

тієї давньої істини, що коли закінчуються гнів і сльози – 

останньою зброєю стає… сміх. І останнім сміється той, 

кому немає чого втрачати. І сміючись – перемагає. 

Це може здатися неймовірним, але ще рік тому Ірен 

Роздобудько передбачила події, що відбуваються сьогодні. 

Так що “Оленіада” виявилася пророчою книгою. 

ТОЖ ЧИТАЙТЕ І НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ 
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