
 

Народився 14 листопада 1912 року в селищі Обухів, біля 
Києва в багатодітній родині. Він був наймолодшою, 
одинадцятою дитиною в сім’ї. 
 
Перші вірші написав у школі. Зачитувався “Кобзарем” 
 
    Ідеалом людини  для Малишка була матір! Вона була 
розумною, доброю, мала надзвичайну пам’ять, знала багато 
пісень, хоча в школі ніколи не навчалася. 
 
Батько мріяв, щоб Андрій став агрономом. А коли дізнався, 
що він захопився віршуванням, то відшмагав сина. 
Конфлікт закінчився втечою Малишка до Києва у 15 років. 
 
Найвідоміший його твір «Пісня про рушник» було 
покладено на музику відомого Платона Майбороди. Він 
став настільки популярний, що твір було перекладено на 35 
мов світу 
 
Закінчив літературний факультет в Київському інституту 
народної освіти. Ним опікувався Максим Рильський, який 
вбачав у хлопцеві великий літературний талант. Вони разом 
читали вірші, разом виступали на заводах і фабриках, разом 
виїздили на полювання і рибалку. 
 
    За все своє життя поет видав аж 40 збірок. Та Малишко 
мав не лише письменницький талант. Він гарно співав, грав 
на гармошці. 
 
31 жовтня 2003 року Національним банком України було 
випущено в обіг 2-гривневу пам’ятну монету, присвячену 
поету 
 
Красень, улюбленець жінок, Андрій Малишко ніколи не 
мав особистого щастя. Коли він пішов на війну, в нього 
була дружина Даша і маленька донька Валентина. Він писав 
їм полум’яні листи, а коли повернувся з війни,  одружився з 
Майєю Федоровою. Але швидко минуло замилування 
золотою дівочою косою, диханням молодості і красою, 
вийшло, що Андрію з Майєю говорити ні про що. 1959 року 
в нього з’явилася третя дружина — поетеса Любов Забашта. 
 
Він любив добру компанію, чарку і гру в карти — в 
“дурня”. Коли програвав — бурхливо сердився, і слів не 
вибирав. 
 
Дружба зв’язувала Малишка із співаком Іваном 
Козловським. 
 
Остап Вишня ставився до Андрыя як до сина. 
 
Олександр Довженко вгадав пісенний дар Андрія і доручив 
ще молодому поетові написати пісню для фільму «Щорс». З 
того часу добрі відносини їх міцніли. добра дружба була і з 
О. Фадєєвим, М. Шолоховим, О. Твардовським. 
 
Малишко, хоч розмовляв і писав тільки українською 
мовою, російську літературу любив та поважав, 
стверджуючи, що «вона допомагає йому жити і творити». 
 
Отримав Сталінську премію за поему «Прометей» у 1947 
році. Потім отримав ще одну таку нагороду за свою збірку 
«За синім морем» у 1951 році. Також був лауреатом 
Шевченківської премії за збірку «Далекі орбіти» в 1964 
році. Згодом отримав Державну премію СРСР за збірку 
«Дорога під яворами» у 1969 році 
 
Він є автором текстів до таких фільмів як: «Макар 
Нечай» (1940 рік ) та «Богдан Хмельницький» (1941 рік), 
«Роки молодії» (1942 рік) та «Щедре літо» (1950 рік), 
«Долина синіх скель» (1956 рік)  та «Таврія» (1959 рік), 
«Чорноморочка» (1959 рік ) та «Абітурієнтка» (1973 рік) 
 
Андрій Малишко є автором сценаріїв до таких кінокартин 
як: «Навіки з російським народом» (1954 рік ), «Квітуча 
Україна» (1961 рік) та  «Ми з України» (1962 рік) 
 
Помер Андрій Малишко 17 лютого 1970 року від інфаркту 
та інсульту у Феофанії. Йому було лише 57 років. 
Похований на Байковому кладовищі у Києві 

Цікаві факти 

 

Працював військовим ко-

респондентом у фронтових 

газетах «Красная Армия», 

«За честь Батьківщини».  

 

Андрій Малишко - 
студент  

 

Андрій Малишко з Максимом Рильським в Ірпені  



Біографічні дані 

. 

 

1946 «Ярославна» 

1947 Поема «Прометей», за яку отри-
мав Сталінську премію. 

1950 З’явилась збірка «За синім мо-
рем», написана після відвідин по-
етом Канади та США разом з гру-
пою діячів культури. 

1951 Сталінська премія за збірку «За 
синім морем». 

1956 «Що записано мною» 

1959 «Серце моєї матері» 

1960 «Полудень віку». Голова правлін-
ня Українського громадського 
відділення Агентства преси 
«Новини». Мешкав у Києві в бу-
динку письменників Роліті. 

1961 «Листи на світанні» 

1962  «Прозорість» 

1964 «Дорога під яворами». Шевченків-
ська премія за збірку «Далекі орбі-
ти». 

1966 «Рута» 

1968 «Синій літопис» 

1970  «Серпень душі моєї» 

1969 Державна премія СРСР за збірку 
«Дорога під яворами». 

17 лютого 
1970 

Помер. Похований в Києві на Бай-
ковому кладовищі. 

14 листопада 
1912 

Андрій Самійлович народився в 
Обухові (Київської області) в 
сім’ї шевця. З дитинства виніс 
любов до народних мелодій і 
рідного слова, рідної землі. 

1930 Закінчив семирічку в Обухові, 
вчився в медичному технікумі, 
потім — на літературному фа-
культеті Київського інституту 
народної освіти (зараз універси-
тет ім. Т.Шевенка). Малишко 
надрукував перші вірші в жур-
налах «Молодий більшовик» та 
«Глобус». 

1932 Закінчив інститут, учителював 
в Овручі. 

1934–1935 Служив у Червоній армії. 

1935 Після демобілізації переїхав до 
Харкова і працював журналіс-
том у газеті «Комсомолець Ук-
раїни», в «Літературній газеті» 
та в журналі «Молодий більшо-
вик». 

1936 Збірка «Батьківщина» 

1938 «Лірика», «З книги життя» 

1939 «Народження синів» 

1940 «Листи червоноармійця Опана-
са Байди», «Березень», 
«Зоревідні», «Жайворонки», 
поеми «Трипілля», «Ярина», 
«Кармалюк», «Дума про козака 
Данила». 

1941 — 1944 Поет служив військовим корес-
пондентом де виступав і як по-
ет, і як публіцист. 

1941 «До бою вставайте!» 

1942 «Україно моя!», «Понад пожа-
ри» 

1943 «Слово о полку», «Битва» 

1944 «Полонянка» 

1944–1947 Після війни працював відпові-
дальним редактором журналу 
«Дніпро». Депутат Верховної 
Ради УРСР 3-го та 4-го скли-
кань. Був членом ВКП (б) (від 
1943 року). 

Андрій Малишко з Платоном Майбородою  

 

 


