
 

 

 

 

 

 

Шановні  читачі 

Література, вміщена до бібліографічного списку, 

допоможе вам краще познайомитись з життям і творчістю 

А.С. Малишка. Названу літературу можна одержати у 

Волочиській центральній бібліотеці.  
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Україно моя, далі , грозами 

свіжо пропахлі, 

Польова моя мрійнице, 

Крапля у сонці з весла. 

Я віддам свою кров, свою силу 

І ніжність до краплі. 

Щоб з пожару ти встала, 

Тополею в небо росла … 

А. Малишко 
 

Андрій Самійлович Малишко народився 14 листопада 

1912 р. в Обухові  Київської області в багатодітній сім’ї 

сільського шевця. З самого дитинства майбутній поет виніс 

незрадливу любов до рідної землі та матери, до рідної пісні 

та слова, промовленого «в колисці із лози, щоб вічним 

окаянним боржником його нести,страждати і любити»… 

У 1927 році закінчивши Обухівську семирічку, 

А.Малишко вступає в інститут народної освіти на 

літературний факультет. Закінчивши інститут викладає 

літературу в Овручі, на Житомирщині. З 1934 року служить 

у армії, а потім працює у Харкові, як журналіст. 

У 1935 році  3’являється колективна збірка трьох 

авторів – «Дружба». Тематика довоєнних творів 

різноманітна : праці хліборобів, події революції та 

громадянської війни, чудові пейзажні поезії. По закінченні 

війни А. Малишко творить широку картину народного 

життя.  
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На протязі 1941 – 1944 р. поет служив військовим 

кореспондентом у газетах, де виступав і, як поет,і,як 

публіцист. 

За поему «Прометей» 1947 р. поет отримав Сталінську 

премію. 1950 р. - з’явилась збірка «За синім морем», 

написана після відвідин Канади та США разом з групою 

діячів культури  ( за цю збірку наступного року А. Малишко 

отримав Сталінську премію) , за збірку «Дорога під 

яворами» в 1969 р. отримав Державну премію СРСР. 

Помер 17 лютого 1970 року. Похований в Києві на 

Байковому кладовищі. 

 

 

Твори А.С. Малишка 
 

Малишко А. С. Твори у 5-ти т. – Київ: Дніпро,1986 – 

1987. 

Т.1 : поезії / упоряд. В.Малишко , передм. 

Д.Павличка. - 1986.-429с. 

Т.2: поезії / упоряд. В.Малишко. – 1987.-411с. 

Т.3: поезії / упоряд. В.Малишко. - 1987.-454с. 

Т.4: поезії / упоряд. Л.Забашта. - 1987.-421с.  

Т.5: поезії / упоряд. Л.Забашта. - 1987.-407с. 

Малишко А.С. Вибрані твори у 2-х т. – Київ : Дніпро, 

1982. 

Т.1: поезії / упоряд. Л.Забашта, В. Малишко ; передм. 

Д.Павличка. - 1982 . - 302с. 

Т.2: поезії / упоряд. Л.Забашта, В.Малишко. - 1982. -

311с. 

Малишко А.С. Далекі орбіти: вибр. твори / вступ. ст. 

В. Базилевського. - Київ: Криниця, 2004 .- 608с. 
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Малишко А. С. Далекі орбіти : поезії. - Київ : Рад. 

письменник, 1962. - 437с. 

Малишко А. С. Дорога під яворами: лірика. - Київ : 

Дніпро, 1970. - 78с. 

Малишко А.С. Зорі світ провіщають: лірика та поеми.- 

Київ: Дніпро, 1969. - 399с. 

Малишко А.С. Поезії.-Київ : Рад. письменник, 1978.-

395с. 

Малишко А.С. Поетичні твори/ упоряд. 

Н.М.Гаєвська.-Київ: Наук. думка, 1988.-733с. 

Малишко А.С. Серпень душі моєї : лірика. - Київ : 

Рад. письменник,1970. - 319с. 

Малишко А.С. Сурмач : поезії. - Київ: Молодь, 1976.-

279с. 

 

 

Література про творчість 

А.С. Малишка 
 

Бернадська Н.І.Українська література ХХ ст.: 

довідник. - Київ : Знання – Прес, 2007. - 272с. 

Історія української літератури ХХ ст. : у 2-х кн. Кн. 2 : 

друга половина ХХ ст. / за ред. В.Г. Денчика. - Київ : 

Либідь,1998. - 456с. 

Історія української літератури : у 2-х т. Т.2 : рад. 

література. -  Київ : Наук. думка, 1988. - 742с. 

Неділько В.Я. Вивчення творчості А. Малишка : 

посіб. для вчителів. -  Київ : Рад. шк., 1977. - 158с. 
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