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Біобібліографічний нарис «Оксана Смола: Слово від Світла» 

містить біографічну довідку,  розділи «Твори О. Смоли», «Про Оксану 

Смолу», «Про О. Смолу в Інтернет-мережі», «Бібліографічні 

покажчики».  

Біобібліографічний нарис призначено бібліотечним працівникам, 

викладачам літератури, старшокласникам та усім шанувальникам 

таланту Оксани Миколаївни Смоли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смола Оксана Миколаївна – 

гордість сучасної літературної 

Баштанщини, прозаїк, член Національної 

спілки письменників України (2013), 

лауреат Міжнародного конкурсу 

«Коронація слова» (ІІ премія в номінації 

«П’єси», 2014); лауреат Всеукраїнської 

літературної премії ім. Ірини Вільде (2012); 

лауреат Всеукраїнської літературної премії 

ім. Романа Федоріва (2012); лауреат 

обласної культурно-мистецької премії ім. 

Миколи Аркаса (2012).  

Народилася 06 листопада 1971 року 

в Баштанці, де і проживає. З 1979 по 1989 

роки навчалася у Баштанській середній 

школі №2. Вищу освіту отримала у 

Миколаївському державному 

педагогічному університеті, який 

закінчила з відзнакою 2000 року, 

здобувши спеціальність викладача 

зарубіжної літератури та української мови 

і літератури. Оксана Миколаївна також 

має хист до живопису, тому тривалий час 

працювала керівником студії 

образотворчого мистецтва «Жар-птиця» 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Баштанки. Як прозаїк, Оксана 

Смола вперше заявила про себе у 2007 році в часописі Національної 

Спілки письменників України «Вітчизна», згодом були публікації в 

«Березолі», у письменницькій газеті «Літературна Україна», у 

культурно-мистецьких виданнях: «Тернопільський оглядач», «Золота 

Пектораль» (Тернопільська обл.), «Перевал» (Івано-Франківськ).  

Першою була книга «Першотвори», яка побачила світ у 2007-му 

році. В Баштанській центральній районній бібліотеці відбулася 

презентація книги за участю авторки. До цієї збірки увійшли три прозові 

твори: оповідання «Хуртовина», новела «Дикі танці» та фрагменти 

роману-мозаїки «Смуток і радість». До виходу збірки ці твори побачили 

світ у 2006-2007 роках в обласній пресі та у часописах Національної 

Спілки письменників України «Вітчизні» і «Дзвоні». Весь наклад збірки 

«Першотвори», виданий за меценатські кошти, було передано у дарунок 

бібліотекам та школам району.  

Про роман «Смуток і радість» відомий письменник і 

літературознавець Петро Сорока написав: «Оксана Смола з міста 

Баштанки увійшла в літературу романом «Смуток і радість», увійшла, 

хочеться вірити, назавжди. Світлий, яскравий і успішний дебют!». 

Ось відгук Юрія Коваля, відповідального секретаря львівського 

журналу «Дзвін» про роман-мозаїку «Смуток і радість»: «Читати 

Оксану – це ніби припадати до цілющого життєдайного джерела. Вона 

глибоко відчуває рідне слово, надзвичайно тонко передає порухи 

людської душі, у якому б стані та не перебувала, її зірке око з любов’ю 

зорить на небо і землю, на зорі і квіти Батьківщини, вона живописує 

красу степів словом, а коли слово безсиле, відкладає папір і береться за 

пензель. Бо талановита людина – в усьому талановита…» 

Схвальний відгук авторці надійшов свого часу і від відомого 

українського письменника, нашого земляка Олександра Сизоненка: 

«Яка ж багата у вас душа! Ви дуже тонко сприймаєте небо і землю, 

дерева, квіти, музику, красу людську, зовнішню і внутрішню красу 

Світу і Всесвіту». 

Її твори спонукають до 

філософських роздумів, прозрінь і 

відкриттів, до активної життєвої 

позиції. Вона глибоко відчуває рідне 

слово. 

Роман-мозаїка «Рух назустріч 

Світлу» (2010), виданий за конкурсною 

Програмою підтримки вітчизняного 

книговидання та книгорозповсюдження 



у Миколаївській області на 2006-2010 роки, відзначений літературною 

премією ім. Ірини Вільде 2012 року.  

Наприкінці 2011 року окремою книжкою 

вийшло оповідання «Білий рояль», яке раніше було 

оприлюднене в часописі «Дзвін». За публікацію цього 

твору авторка стала лауреатом Всеукраїнської 

літературної премії імені Романа Федоріва, яка 

започаткована часописом "Дзвін" у 2010 році за кращі 

публікації року. Прагнення письменниці примусити 

людей замислитись над собою і над тим світом, в якому ми живемо, над 

проблемою самореалізації і трагедією неможливості присвятити своє 

життя улюбленій справі, 

відобразилося в цьому оповіданні. 

«Вернісаж одного оповідання» - таку 

назву мала презентація «Білого 

рояля» у вітальні Миколаївського 

художнього музею ім. В. Верещагіна 

у березні 2012 року. Цього ж року 

письменниця стала лауреатом 

обласної премії ім. Миколи Аркаса в 

номінації «Просвітницька діяльність». 

Про талант нашої землячки 

свідчить і те, що під час нагородження 

лауреатів премії престижного 

Міжнародного конкурсу романів, п'єс 

та кіносценаріїв «Коронація слова - 

2014», що відбулося 5 червня 2014 

року у Києві, другу премію в номінації 

«П’єси» за твір «Будинок милосердя» 

отримала Оксана Смола. 

У 2016 році вийшла з друку книга «Вітрильник у Божих долонях», 

до якої ввійшли оповідання, новели, етюди. На сайті Комітету 

Національної премії України імені Тараса Шевченка 

читаємо: «Письменниця здатна віднаходити нові 

актуальні й цікаві теми, змушує читача 

замислюватися над одвічними проблемами буття. 

Творчість Оксани Смоли базується на моральних, 

християнських, загальнолюдських та національних 

цінностях. Проза Оксани Смоли – виклик 

антилюдяності, фальші, пристосуванству, злу, протест 

проти змертвіння літератури й душі, це громадянська позиція, 

задекларована читацькому загалу, спонукає читача до  розмислів, 

прозрінь  і  відкриттів, до  активної життєвої позиції, до пізнання самого 

себе і світу, людської душі – а власне це і є завданням літератури» (з 

подання редакції щомісячника літературно-мистецького та громадсько-

політичного часопису «Дзвін»). 

Завідувач відділу документів і 

наукових розвідок з питань 

краєзнавства Миколаївської ОУНБ ім. 

О. Гмирьова Анна Трокай про книгу 

Оксани Смоли: «Спiлкування з 

автором найкраще дозволяє читачу 

наблизитись до книги та вiдчути 

емоцiйно внутрішню енергетику твору. Зустрiч з панi Оксаною Смолою 

надовго запам'ятається нашим читачам. Її книга «Вітрильник у Божих 

долонях» – жива, наповнена щирiстю, свiтлом i трагiзмом нашоi 

буденностi. Авторка має свiй унiкальний стиль. Такi видання дуже 

пoтрiбнi в наш час, адже дарують надiю». 

Збірка О. Смоли «Вітрильник у Божих долонях» є у фонді 

Баштанської центральної районної бібліотеки і всі бажаючі можуть її 

прочитати. Новели «Море…», «Віват, життя!», оповідання «Білий 

рояль», етюди «Тиша кольору індиго» зі збірки «Вітрильник у Божих 

долонях» можна прочитати та завантажити у блозі Оксани Смоли за 

посиланням: http://bashtanka.net/stuff/oksani_smoli/more/15-1-0-284. 

http://bashtanka.net/stuff/oksani_smoli/more/15-1-0-284


На засіданнях літературно-

мистецького клубу «РОКСОЛА-

НА» у Баштанській центральній 

районній бібліотеці пройшли 

презентації книг Оксани Смоли. 

Бібліотекарі Баштанської ЦБС у 

рамках проекту «Читаємо, 

вивчаємо, шануємо свій рідний 

край», який проходить у форматі 

конкурсу буктрейлерів на книги краєзнавчої тематики, підготували 

буктрейлери на книги Оксани Смоли «Білий рояль» та «Рух назустріч 

світлу» (розміщені на відеохостингу YouTube). 

Твори О. Смоли: 
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