
ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ПУБЛІЧНА 

БІБЛІОТЕКА 

ІНФОРМАЦІЙНО- БІБЛІОГРАФІЧНИЙ 

ВІДДІЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Рекомендаційно-бібліографічний покажчик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краматорськ, 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі:                                   Побєдаш Г.А. 

        Труш Н.В. 

 

Комп’ютерний набір:              ПобєдашГ.А. 

Відповідальний за випуск:     Труш Н.В. 

 

 

 

Сузір’я Шевченківських лауреатів (2017-…) [Текст]: 

рекомендаційно-бібліографічний покажчик / уклад.: 

Побєдаш Г.А. – Краматорськ,  2017.- 12 с. 



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №55/2017 

 

Про присудження Національної премії України імені Тараса 

Шевченка 

 

На підставі подання Комітету з Національної премії України 

імені Тараса Шевченка постановляю: 

 

1. Присудити Національну премію України імені Тараса 

Шевченка 2017 року: 

 

КОВАЛЮ Степану Миколайовичу, режисерові анімаційного 

кіно — за мультиплікаційний цикл «Моя країна — Україна», 

створення оригінальної пластичної кіномови і вагомий внесок в 

українську та європейську анімацію; 

 

МАЛИШКУ Миколі Олексійовичу, художникові — за 

проект «Лінія» (скульптура); 

 

МАЛКОВИЧУ Івану Антоновичу, поетові — за книгу поезій 

«Подорожник з новими віршами»; 

 

ФРОЛЯК Богдані Олексіївні, композиторові — за музику на 

твори Тараса Шевченка: Симфонія-Реквієм «Праведная 

душе...», Хорова кантата «Цвіт», музичний твір «Присниться 

сон мені». 

 

2. Установити на 2017 рік розмір Національної премії 

України імені Тараса Шевченка 240 тисяч гривень кожна. 

 
Президент України П.ПОРОШЕНКО 

6 березня 2017 року 

 

 

 

 



Іван Антонович Малкович 
український поет і видавець, 

власник і директор 

видавництва «А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА». 

Народився 10 травня 1961 

року в Березові Нижньому на 

Івано-Франківщині в сім’ї 

Антося Малковича та Юлії 

Малкович (Арсенич).  

         У 1976 році після закінчення місцевої школи вступає на 

скрипкове відділення Івано-Франківського музичного училища 

імені Д. Січинського. 1980 — закінчує Івано-Франківське 

музучилище та вступає на філологічне відділення Київського 

державного університету імені Т. Г. Шевченка.  

      6 січня 1981 року виходить його перша велика 

поетична публікація у «Літературній Україні» із вступним 

словом Д. Павличка.  

       Друкувався в журналах «Київ», «Жовтень», «Дніпро», 

літературному альманасі «Вітрила», газеті «Літературна 

Україна». 

       У 1981 році ще 19-річним юнаком на всеукраїнському 

літературному семінарі в Ірпені таємним голосуванням кількох 

сотень літераторів І.Малковича було обрано «Найкращим 

молодим українським поетом».  «Увесь літературний Ірпінь 

кілька днів величав мене «королевичем молодої поезії», тож 

моєму юнацькому щастю не було меж... Ми захлиналися 

своїми й чужими віршами, а я до півночі, до крові на пальцях, 

грав на гітарі і співав призабутих гуцульських і лемківських 

пісень...»  

       Член Спілки письменників з 1986 р. 

 Автор п'ятьох «дорослих» поетичних книг: «Білий 

камінь» (1984), «Ключ» (1988), «Вірші» (1992), «Вірші на 

зиму» (2006).  

     1984 — побачила світ перша поетична збірка «Білий 

камінь» (Київ, в-во «Молодь»). Публікацію відстоювала 

легендарна українська поетеса Ліна Костенко. «Найніжніша 



скрипка України» — так назвала молодого поета Ліна Костенко 

у видавничій рецензії на «Білий камінь»  

У 1985 році, отримавши диплом філолога-україніста 

Київського університету імені Т. Г. Шевченка, кілька місяців 

працює у школі вчителем української мови та літератури. У 

1986 році переходить на посаду редактора дошкільної 

літератури у видавництві «Веселка». У 1986 році став 

(наймолодшим на той час) членом Спілки письменників СРСР. 

1987 — переходить на посаду редактора відділу поезії у 

видавництво «Молодь». У 1988 році виходить друга поетична 

збірка «Ключ» (Київ, в-во «Молодь»).  

 У 1989 році долучається до організації першого 

молодіжного пісенного фестивалю «Червона Рута». З 1991 до 

1992 року працює в редакції дитячого журналу «Соняшник». З 

1992 року працює на посаді головного редактора дитячих 

програм «Укртелефільму».  

 

 

       У 1992 році у створеному власному 

видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» видає 

першу книжку — «Українську абетку». Того ж 

року виходить третя поетична збірка «Вірші» 

(Київ, «Український письменник»).  

 

У 1994 році у видавництві «А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА» виходить перше видання 

«Улюблених віршів». У 1997 році побачила світ четверта книга 

поета «Із янголом на плечі» (Київ, поетична аґенція «Княжів»). 

        У 2002 році Форум видавців у Львові визнає «А-БА-БА-

ГА-ЛА-МА-ГУ» найкращим видавництвом року в Україні. Тоді 

ж Іван Малкович став кавалером Міжнародного ордену 

усмішки. 

 

      У видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 

побачили світ поетичні книжки Івана Малковича . 

 «Із янголом на плечі» (1997), у межах 

видавничого проекту «Поетична аґенція «Княжів». 



Книгу відзначено кількома літературними преміями. 

«Вірші на зиму», 2006;  

 

 

Малкович, І.  Вірші на зиму [Текст] : поезія. - 

К. : А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2006. - 200 с. 

До книжки поета поряд з новими творами 

увійшли вибрані вірші з попередніх збірок, 

частина невиданої збірки «Вертепчик», кілька 

недрукованих юнацьких віршів у циклі 

"Неприкаяні вірші" та фотоесейний розділ.  

На обкладинці — фрагмент живопису Ігоря 

Романка.  

Нагороди: 2-га премія Національного конкурсу «Книга року-

2006» 

 

 

«Все поруч», 2010; 2011 (2-ге, доповнене 

видання);  

До книги вибраного відомого українського поета 

разом з віршами з попередніх збірок увійшли нові та 

неопубліковані вірші й переклади, а також есеї та 

інтерв’ю. 

 

 

«ПОДОРОЖНИК з новими віршами», 2016. 

До книги вибраного Івана Малковича (1961) 

увійшли вірші зі збірок «Білий камінь» (1984), 

«Ключ» (1988), «Вірші» (1992), «Із янголом на 

плечі» (1997), «Вірші на зиму» (2006), «Все 

поруч» (2010), «Подорожник» (2013, І-ше 

видання), а також деякі з найновіших поезій.  

У 2005 році у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 

виходить перше видання «100 казок. 1-й том».  

       З 2008 року Іван Малкович починає видавати в «А-БА-БА-

ГА-ЛА-МА-Зі» «дорослу» літературу. У 2009 році у 

видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» виходить «Дитяча 



Євангелія» з благословіннями Предстоятелів найбільших 

традиційних християнських церков в Україні. 

       Іван Малкович — редактор, упорядник, автор та 

перекладач кількох десятків книжок для дітей. «Це людина, 

маніакально віддана ідеї «особливо якісної української книги». 

       Вірші Івана Малковича перекладено англійською, 

німецькою, італійською, російською, польською, литовською, 

грузинською та іншими мовами.  

Іван Малкович вважається одним їх найкращих сучасних 

поетів, а його видавництво - найуспішнішим в Україні. Це 

означає, що як митець і громадянин Іван Антонович реалізує 

себе багатогранно і щедро. 

 

Нагороди 

 

Орден «За заслуги» III ст. (16 січня 2009) — за вагомий 

особистий внесок у справу консолідації українського 

суспільства, розбудову демократичної, соціальної і правової 

держави та з нагоди Дня Соборності України. 

Орден Усмішки (2004) 

Почесна грамота Кабінету Міністрів України (30 травня 

2000) — за вагомий особистий внесок у розвиток видавничо-

поліграфічної галузі, високий професіоналізм та з нагоди 

професійного свята — Дня працівників видавництв, поліграфії 

і книго розповсюдження. 

 

В «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ЗІ» також побачили світ такі 

дитячі книжки письменника: 

«Українська абетка» (упорядкування та вірші), 1992, 

1993;  

«Золотий павучок, 1997», 2009;  

«Абетка» (упорядкування та вірші), 1999, 2000—2012;  

«Вовченятко, яке запливло далеко в море» (у 

співавторстві), 2002—2012;  

«Різдвяна рукавичка», 2004, 2009;  

«Ліза та її сни», 2005, 2006, 2007, 2009—2012;  



«Велике місто, маленький зайчик, або Мед для мами», 

2007, 2008, 2009—2012;  

а також:  

«Дитяча Євангелія», (упорядкування та редакція), 2009, 

2010—2012  

«Нове вбрання для короля», (переспів з англійської), 2010  

«Улюблені вірші» у ДВОХ томах (упорядкування, 

переклади та переспіви), 1994, 2000—2012  

«100 казок» у ТРЬОХ томах, (літературне опрацювання та 

упорядкування), 2005—2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бібліографія 
84.4Укр7 

с Л55 

 Ліза та її сни [Текст] : Казково-пізнавальна історія / 

уклад. І. Малкович ; худ. Ж. Гапчинська. - К. : А-ба-ба-га-ла-

ма-га, 2008. - 24 с.  

Имеются экз: Ф6, Ф12, Ф13, Ф14, Ф17, Ф19 

 

Д 

У51 

 Улюблені вірші [Текст] : Популярні вірші укр. та 

іноземних поетів / упоряд. І. Малкович ; худ. К. Лавро. - К. : А-

ба-ба-га-ла-ма-га, 2008. - 114 с.  

Имеются экз: Ф5, Ф7, Ф13, Ф14, Ф17, Ф18, Ф19 

 

83.3Укря721 

с П16 

Паращич, В. В. Українська література [Текст] : хрестоматія. 

8 кл / В. В. Паращич. - Х. : Веста ; Ранок, 2008. - 352 с. 

 Содержание:  

 Малкович, І.  Свічечка букви І. -  С.85-87 

Кл.слова: Музика, що пішла; Із янголом на плечі 

Имеются экземпляры: КХ (2), Ф5 (1), Ф13 (1) 

 

84.4Укр7 

ст С91 

 Сучасна українська література кінця XX cт. - початку 

XXI ст. [Текст] / упоряд. І. Андрусяк. - К. : Нац. книжковий 

проект, 2010. - 464 с. 

Содержание:  Малкович, І.  Із янголом на плечі. -  С.36-42 

Кл.слова: В передчутті; Коло; Ніжний спогад, або Ива-

маржина; Пританцьовування на оній нозі; Концерт; 

Постскриптум; "Сиди, і думай, і печальсь, і все питай себе 

чому..."; Юна моя майбутня дружина;; Антонич; Напучування; 

Сонет із торбинкою квасолі; "Над зелен-рікою, на деревці, 

скраю..."; Музика, що пішла 

Имеются экземпляры:  Ф17 (1), Ф14 (1), Ф5 (1), КХ (1) 



84.4Укр 

с У4584 

 Українська поезія ХIX-XX ст. [Текст] / упоряд. Т. І. 

Стадницька. - К. : Школа, 2008. - 320 с.  

 Содержание:  

Малкович, І.  Музика, що пішла / І. Малкович. -  С.221-222 

Кл.слова: Напучування; Із янголом на плечі 

Имеются экземпляры: КХ (1), Ф2 (1) 

 

84.4Укр 

С79 

 Степова пектораль [Текст] : поетична антологія від 

Т.Г.Шевченка до наших днів. - ОДЕССА : Маяк, 2011. - 384 с. 

 Содержание:  

Малкович, І.  Українській південь. -  С.351 

Кл.слова: Повість 

Имеются экземпляры : КХ (1) 

 

84.4Укр 

ст У45 

 Українська інтимна лірика [Текст]: вибрані твори / 

упоряд. К. Г. Борисенко. - К.: Школа, 2009. - 352 с. 

 Содержание:  

Малкович, І.  Ольвія. -  С.263-264 

Кл.слова: Тільки спогад; Нещасливе кохання; Юна майбутня 

дружина; 

Имеются экземпляры : КХ (1) 

  

83.3(4Укр)я721 

А 21 

Авраменко О.М.  Українська література [Электронный 

ресурс] : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К. : 

Грамота, 2008. - 383 c.  

Содержание:  

    Малкович, І.  Свічечка букви Ї / І. Малкович. -  С.190-196 

Кл.слова: Музика, що пішла; Із янголом на плечі 

Имеются экземпляры: ЭЧЗ (1) 



83.3Укря721 

ст  У45 

 Українська література, 8 клас + позакласне читання 

[Текст]. - Х. : ТОВ "Видавнийчий дім  Весна", 2012. - 528 с. - 

(Lexis).  

Содержание:  

Малкович, І.  Свічечка букви ї . -  С.129 

Кл.слова: Музика, що пішла, Із Янголом на плечі 

 Имеются экземпляры: КХ (2), Ф17 (1) 

 

84.4УКр 

К53 

Книга про Батька [Текст]: українські поети ХIX-XXI ст.: 

Антологія. - К.: Криниця, 2013. - 352 с. 

 Содержание:  

Малкович, І.  Тоді як у шашому. -  С.169 

Имеются экземпляры: КХ (2), Ф14 (1), Ф17 (1) 

 

84.4Укр7 

М19 

Малкович, І.  Вірші на зиму [Текст] : поезія. - К. : А-ба-ба-

га-ла-ма-га, 2006. - 200 с.  

Имеются экземпляры: Ф14 (1) 

 

74.1(4УКР) 

У45 

 Українське дошкілля [Текст] : збірка для читання і 

розповідання дітям старшого дошк. і молодшого шк. віку. - 10-

е вид. - К. : Смолоскип, 2016. - 560 с.  

 Содержание:  

Малкович, І.  Маленькому козакові . -  С.302 

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

 

 

 

 



Периодика 

 

Анісімова, Н.  "...й театрик цих смішних трагедій..." художня 

модель театралізованого світу в поезії Івана Малковича [Текст]  

// Слово і час. - 2009. - N 7. -  С. 37-50.  

Имеются экземпляры : ОП (1) 

 

Кавецька, Л.  Робота вчителя та учнів із чинними 

підручниками під час вивчення творчості Івана Малковича 

[Текст]: українська література, 8 клас // Українська мова і 

література школах України. - 2015. - N 3. -  С. 26-31.  

Кл.слова: учебник, методический аппарат, система вопросов, 

заданий, интерпретация 

Имеются экземпляры: ОП (1) 

 

ТОП-100 самых влиятельных украинцев [Текст] // 

Корреспондент. - 2009. - N 31. -  С. 3-80 

Кл.слова: Иван Малкович 

Имеются экземпляры: ОП (1) 

 

 

 


