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«Я загубився серед неймовірних пригод 

моїх героїв. Шкодую тільки про одне: я 

не можу супроводжувати їх». 

 

Оскільки батько Жуля був адвокатом, то звісно він хотів для сина такої 

кар’єри. Але вразливий і допитливий хлопець мріяв про далекі мандри, його 

вабило море. Коли йому минуло дванадцять років, він, одягшись юнгою, 

пробрався на шхуну «Королі», що мала відпливати до Індії. Подумки хлопець 

уже прощався із Францією. Попереду – неосяжні простори Атлантики, невідомі 

острови, Тихий та Індійський океани і, нарешті, - країна казок, таємнича Індія… 

Проте цій мрії не судилося збутися. На шхуні з’явився батько і забрав невдаху-

мандрівника додому. 

Закінчивши Нантський ліцей, Жуль Верн у 1848 році приїхав у Париж. 

Юнак наполегливо вивчав різні науки: фізику, хімію, біологію, географію, 

астрономію, балістику, етнографію, лінгвістику… Відомості з усіх цих галузей 

Жуль Верн заносив до спеціального каталогу, який поповнював протягом 

усього життя. Цей каталог містив понад 20 тисяч зошитів. 

Жуль Верн почав писати в 50-ті роки ХІХ століття.  

Справжнє своє покликання він знайшов пізніше, коли у 1863 році написав 

роман «П’ять тижнів на повітряній кулі». 

Твором «П’ять тижнів на повітряній кулі» Жуль Верн поклав початок 

величезній серії науково-фантастичних і пригодницьких романів «Незвичайні 

подорожі» (всього 63 книжки). Він уклав з видавництвом угоду, за якою мав 

писати щороку по 2 романи. Починається тріумфальний шлях письменника-

романіста. 

На яхті «Сен-Мішель» письменник об’їхав узбережжя Франції, Іспанії, 

побував у Середземному й Північному морях, відвідав Шотландію. На схилі 

віку Жуль Верн почав утрачати зір, але працювати не покидав. Він писав за 

допомогою спеціального пристрою. 

«Я не можу не працювати. Праця – це моя життєва функція. Коли я не 

працюю, я не відчуваю в собі життя», - казав він. 

Помер великий романіст 24 березня 1905 року. 

Вже після виходу перших романів Жуль Верн став найвідомішим у світі 

письменником-фантастом. Автор «Незвичайних подорожей» увійшов в історію 
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літератури як основоположник і неперевершений майстер роману про науку та 

її безмежні можливості. 

Жуль Верн створив новий тип пригодницького роману. Він збагатив його 

новим змістом і підніс на вищий щабель досконалості його художню форму, що 

по-справжньому зацікавити читача, він завжди вигадує незвичайний сюжетний 

хід, або неймовірний поворот дії. Герої творів Жуля Верна – мандрівники, 

вчені, винахідники, дослідники – завжди розумні, вольові, шляхетні і людяні. 

Бібліотека ДНЗ «Куп'янський РЦПО» має у своїх фондах такі книги Жуля 

Верна: 

 

 

Верн Жюль. Двадцять тысяч лье под водой: 

Кругосветное путешествие в морских глубинах: 

роман. – Кишинев: Лит. артистикэ, 1988. – 414 с. 

 

Роман о полном опасности и приключений 

кругосветном путешествии в морских глубинах 

капитана Немо и его команды на подводном корабле 

«Наутилус». 

 

 

 

 

 

 

 

Верн Жюль. Таинственный остров: роман. – 

К.: Веселка, 1987. – 559 с.  

 

Роман рассказывает о приключениях пятерых 

смельчаков, совершивших дерзкий побег из плена на 

воздушном шаре и очутившихся на необитаемом 

острове. 
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Верн Жюль. Пятнадцатилетний капитан: 

роман. – К : Рад школа, 1989. – 301 с. 

 

«Пятнадцатилетний капитан» был и остается 

одним из самых популярных романов Жюля Верна. В 

нем правдиво изображена трагическая участь 

коренного населения «черного материка», 

разоблачаются те, кто занимался работорговлей. 

 

 

 

 

 

 

Верн Жюль и Лори Андре. Найденыш с 

погибшей «Цинтии»: роман. – Одесса: Маяк, 1984. 

– 192 с. 

 

Научно-фантастический роман на морскую 

тематику с увлекательным приключенческим 

сюжетом написан прославленным французским 

романистом в соавторстве с Андре Лори, участником 

Парижской коммуны, публицистом и писателем. В 

произведении описывается путешествие юного героя 

романа в Арктику по следам экспедиции 

Норденшельда, его кругосветное плавание, 

возмужание молодого капитана в условиях морской 

стихии. 
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Борисов Л. И. Свои по сердцу: Жюль Верн: 

роман и др. – Л.: Детская литература, 1966. – С. 3-

334. 

 

Роман Л. Борисова «Жюль Верн» опирается на 

документальные источники и охватывает не короткий 

отрезок биографии, а весь жизненный путь героя. 

Жюль Верн открыл поэзию науки и создал 

научно-фантастический роман. Его пылкая фантазия 

основана на безмерном преувеличении того, что уже 

намечалось в действительности. Главная тема 

творчества Жюля Верна – борьба человека за 

овладение Вселенной – была подсказана реальными 

успехами научных знаний. Науку, которая наделила 

человека могуществом и помогла ему проникнуть в 

тайны природы, французский писатель сделал своей 

музой.  

Жюль Верн на самом деле не совершал тех или 

иных поступков и не высказывал тех или иных 

мыслей, которые приписывает ему Борисов, но, читая 

книгу, мы невольно начинаем верить, что в 

определенных обстоятельствах он мог поступить 

именно так, мог произнести именно эти слова. Образ 

великого фантаста как бы сливается с его творчеством 

и не противоречит нашему представлению о Жюле 

Верне, несмотря на то, что писатель и в этом романе 

не поскупился на выдумку. 

 

Інформація про Жуля Верна на веб-сайтах: 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9

2%D0%B5%D1%80%D0%BD 

http://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printout.php?id=62 

http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Zhjul_Vern/ 

http://mykniga.com.ua/biograph/zhul-vern-biografiya-foto-i-video-svit-velikix-

lyudej.html 

https://sites.google.com/site/geografiazv/home/biografia-zula-verna 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Zhjul_Vern/
http://mykniga.com.ua/biograph/zhul-vern-biografiya-foto-i-video-svit-velikix-lyudej.html
http://mykniga.com.ua/biograph/zhul-vern-biografiya-foto-i-video-svit-velikix-lyudej.html

