
Пам`ятаємо, згадуємо, не 
забуваємо.

 Микола 
Вінграновський

 (1936 -2004) 

 Поет, прозаїк, 
кінометець.



Історія життя М. Вінграновського

 український письменник-
шістдесятник, режисер, актор, 
сценарист і поет.

 Народився 7 листопада 1936 
року в селі Богопіль на 
Миколаївщині.   



Рік з Довженком

Згадуючи своє дитинство, письменник
стверджує, що змалечку пам'ятав
лише степ. Не знав він тоді ще ні
Дніпра, ні Довженка. А потім була
війна, тяжкі повоєнні роки.

По закінченні десятирічки (1955)
навчався на акторському відділі
Київського інституту. Після першого
курсу, його забрав із собою до Москви
Олександр Довженко. В 1960 році
М.Вінграновський закінчив цей
інститут. Згодом він знявся у кількох
фільмах. Ще студентом зіграв головну
роль у художньому фільмі «Повість
полум'яних літ» автором якого був
Олександр Довженко. Потім
режисерські роботи та плідна
літературна праця.



 Ддддддддддддддддддддддддддддддддддд

Сам Вінграновський враження від початку 
роботи на кіностудії імені Довженка 
відтворював так: «Режисери-постановники 
на Київській кіностудії були якісь трохи 
дивні: говорили повільно, з паузами, наче 
задихали глибоко в себе повітря і не могли 
те повітря із себе видихнути. Зате коли 
говорили, то говорили! Голоси в них були –
наче оббиті міддю! (...) А от прийшляки з 
Росії поводились – ніби вони маршали 
Жукови! І на своїх режисерів-колег-
аборигенів дивилися з висоти кремлівських 
рубінових зір! (...) Схоже, що із тієї ж 
кремлівської вишини сприймали вони і нас з 
Роланом Сергієнком. Але після грандіозного 
успіху «Повісті полум’яних літ» всі вони 
разом були для мене “по барабану”».

 Відомий Микола Вінграновський і як 
актор, режисер і сценарист. Він 
постановник низки художніх і 
документальних фільмів таких як: 
“Ескадра повертає на Захід”, “Берег 
надії”, “Тихі береги”, а також він 
режисер документальних фільмів: 
“Голубі сестри людей”, “Слово про 
Андрія Малишка”, “Щоденник О. 
Довженка”, “Чигирин – столиця 
гетьмана Богдана Хмельницького”, 
“Гетьман Сагайдачний” та багато 
інших.



Микола Вінграновський – божий дар для 
української літератури. Збірка поезій 
Миколи Вінграновського «Атомні 
прелюди» у 1962 році засвідчила появу 
самобутнього, іскрометного, 
талановитого митця. Наступні збірки —
«Сто поезій» (1967), «На срібнім березі» 
(1978), «Київ» (1982), «Губами теплими і 
оком золотим» (1984), «Цю жінку я 
люблю» (1990) — щоразу являли 
читачеві нові поетичні грані 
Вінграновського: зосередженість, 
журливість, розважливість, увагу до 
краси буденності, тяжіння до 
сокровенного, уміння поєднати в одному 
рядку й занурення в глобальні проблеми, 
й замилування летом ластівки, й 
трибунність вислову, і побутовий вираз, 
забарвлений тонким гумор.
Вінграновський відомий і як автор 
блискучих поезій для дітей. Саме за 
збірки творів, адресованих дітям, він 
1984 року був удостоєний Державної 
премії України імені Тараса Шевченка.

Я обізвався серцем в світ…







Чимала й прозова спадщина митця.  

У повістях «Первінка» розкривається 
моральне становлення особистості, 
«Сіроманець» — трагічний конфлікт 
цивілізації природи, «Літо на Десні» —
безпричинність справжньої доброти. 
Остання повість майстра «Манюня» —
про звичайну сучасну людину, про 
подорож головного героя разом із 
кобилкою Манюнею, лошатком 
Орликом і цуциком Султанчиком на 
возі понад річкою Кодимою. У романі 
«Северин Наливайко» (1933) автор 
розкриває своє бачення трагічної 
української історії, простежує її 
перегук із сьогоденням, із вічністю

. 



Нагороди М. Вінграновського    

 Лауреат Державної 
премії України імені 
Тараса Шевченка (1984) 
за збірки творів для 
дітей «Літній ранок», 
«Літній вечір», «Ластівко 
біля вікна», «На 
добраніч».[7]

 Почесна Грамота 
Президії Верховної Ради 
Української РСР

 Лауреат літературної 
премії «Благовіст»

 Лауреат премії Фундації 
Антоновичів (США) 



Бібліографічний список літератури

83.3(4УКР)6я7

В42

Відлуння десятиліть. Українська література другої половини 
ХХ ст. : навч. посібник / упоряд. М. О. Сорока. - К. : 
Грамота, 2002. - 463 с. - (Шкільна б-ка)

Примірники: всього:1 – АХЛ.

Анотація: У книзі «Відлуння десятиліть» в есе 
представлений творчий та життєвий шлях поетів другої 
половини ХХ століття (поетичні твори Л. Костенко, М. 
Руденка, В. Барки, П. Воронька, О. Підсухи, Д. Білоуса, Д. 
Павличка, В. Бровченка, Б. Симоненка, Б. Олійника, І. 
Драча, М. Вінграновського, В. Стуса, М. Сингаївського).

У2

В48

Вінграновський, М. Поезії / М. Вінграновський. - К. : 
Дніпро, 1971

. - 176 с.

Примірники: всього:1 – АХЛ.

У2

В48

Вінграновський, М. С. Сіроманець : повісті, оповідання /М. 
С. Вінграновський. – Одеса : Маяк, 2008. – 164 с.

Анотація: Зворушлива історія відданої дружби між
хлопчиком Сашком та справжнім диким вовком Сіроманцем
нагадує про ті цінності, яких так бракує у сучасному світі: 
співчуття, людяність, надійність…

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3154

У2

В48

Вінграновський, М. С. Кінь на вечірній зорі : повісті / М. С. 
Вінграновський. - К. : Веселка, 1987. - 197 с.

Примірники: всього:1 – АХЛ

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5137&page
=3

У2

В48

Вінграновський, М. У глибині дощів. Земля під копитами : 
повість, роман / М. Вінграновський. - К.: Дніпро, 1980. -
165 с.

Примірники: всього:1 –АХЛ

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5136

84(4УКР)6

В 48

Вінграновський, М. С. Северин Наливайко : роман / М. С. 
Вінграновський; передм. І. Дзюби. - К. : Веселка, 1996. –
365 с. : іл. - (Сер. "Золоті ворота«)

Анотація: Історичний роман "Северин Наливайко", зі
сторінок якого постає легендарний селянський гетьман і 
складна епоха, в якій йому судилося жити і боротися. 
"Северин Наливайко" — принципово новаторське явище не 
лише в українській, а й взагалі в сучасній історичній
романістиці.

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5151&page
=11

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3154
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5137&page=3
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5136
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5151&page=11


З творчістю Миколи Вінграновського можна 
ознайомитися в бібліотеці ЦНТУ на абонементі 
художньої літератури.

При підготовці презентації використано традиційний та 
електронний каталог, інтернет ресурси. Посилання на 
електронні повнотекстові джерела взяті з сайту 
Бібліотеки Української літератури УкрЛіб
https://www.ukrlib.com.ua/

Укладач бібліотекар Нога О.В.
абонемент художньої літератури
листопад 2021 р.

 Микола Вінграновський входив в 
українську літературу з гордою 
поставою, сильним голосом і 
«стодумною думою» про народ, про 
добу, про життя. 

 Багато що змінилося за той 
час. Творчість його вже всіма 
визнана як одна з окрас нашої 
літератури, один з яскравих її 

здобутків. 


