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(до 120-річчя від дня народження М. Т. Рильського, 

українського поета, перекладача, громадського діяча) 
 

Рекомендаційний список літератури 

 

 

     Рекомендаційний список літератури включає книги та 

статті із книг та періодичних видань, які є в бібліотеці 

Ніжинського державного університету ім. Миколи 

Гоголя про життєвий шлях та багатогранну творчість 

великого українського поета М. Т. Рильського. Така 

література може бути корисною для викладачів, 

студентів, бібліотекарів та широкого кола читачів. 

 

 

 
 

 

О ні, не хочу ні Верлена, 

ні Мореаса, ні Реньє! 

Сьогодні Рильського натхненна 

в моїй душі весна встає. 

     (Лівицька-Холодна  Наталя  «О ні, не хочу ні Верлена…» 

 

 

 



 

    Агєєва В. Поема "Мандрівка в молодість" в художній 

еволюції М. Рильського [Текст] / В.Агєєва // Дивослово. – 

2013. – № 1. – С. 39-47.                 

    

    Беценко Т. Рильський-мовознавець [Текст] / Т.Беценко // 

Дивослово. – 2002. – № 6. – С. 50-52. 
   
  

 

Булаховська Ю. Із спогадів про М.Т.Рильського [Текст] / Ю. 

Булаховська // Київська старовина. – 2006. – № 1. – С. 172-

175.  
   
  Демиденко П. С. З плеяди славетних : 

літературознавчі етюди / П. С. Демиденко. – 

Львів : Каменяр, 1999. – 66 с.   
  У книзі вміщено літературознавчі розвідки про 

класиків української літератури, відомих 

письменників, написані з нагоди ювілейних дат, що 

відзначалися протягом кількох останніх років. Книга призначена 

для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, а також для 

викладачів української літератури середніх навчальних закладів. 
 

Дмитришина О. Ю. Християнські та 

язичницькі образи у ранній ліриці М. 

Рильського [Текст] / О. Ю. Дмитришина // 
Магістеріум. Вип. 21 : літературознавчі студії 

/ Національний університет "Києво-

Могилянська Академія". – К., 2005. – С. 59-63 
– (Магістерські програми). 

 

Дробаха О. "А десь є сонце і мансарди" : французькі мотиви 

і Максим Рильський [Текст] / О. Дробаха // Українська 

літературна газета. – 2013. – № 6 (22 березня). – С. 16. 

 

Дроздовський Д. Поетичний світ Максима Рильського 

[Текст] / Д. Дроздовський // Українська культура. – 2008. – 

№ 3. – С. 36-38.  

 

Єрмоленко С. Мінливе й вічне слово поезії М. Рильського 

[Текст] / С.Єрмоленко // Урок української – 2001. – №10. – 

С. 49-51. 

 

З трудів і днів Максима Рильського [Текст] : 

[вірші, поеми, переклади, спогади, документи] / 

упоряд. С. А. Гальченко та ін. ; Національна 

Академія Наук України ; Інститут літератури 

ім. Т. Г. Шевченка ; Київський  



 

літературно-меморіальний музей М. Т. Рильського. – К. : 

А.С.К., 2009. – 656 с.  
    До даного видання включено вибрану лірику та поетичні 

переклади М. Рильського, біографічні матеріали, маловідомі спогади 

про поета. Враховуючи інтерес дослідників творчості 

М. Рильського та широкого кола сучасних читачів до матеріалів 

біографічного характеру, публікується слідча справа 1931 p., коли 

поета було ув’язнено до Лук’янівської тюрми в м. Києві, уривки 

спогадів Ю. Клена й поетичне «Посланіє», стаття Є. Маланюка. 

 

Зеров М. До вершин української культури поетичного слова 

ХХ ст. [Текст] / М.Зеров // Народна творчість та 

етнографія. – 2001. – №3. – С. 75-82. 

 

Зінич В. М. Рильський як науковий наставник повоєнного 

покоління народознавців України [Текст] / Зінич В. // 

Народна творчість та етнографія. – 2005. – №2. – С. 16-20.  

 

Ільєнко І. О. Жага: Труди і дні Максима Рильського [Текст] 

: документальний життєпис / І. Ільєнко. – К. : Дніпро, 1995. – 

416 с.  
   

Київські неокласики [Текст] / упоряд. В. 

Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 352 с. – (Українські 

мемуари).  

 

 

Крижанівський С. А. Максим Рильський 

[Текст] / С. А. Крижанівський. – К. : Вища школа, 1985. – 

125 с.  

 

Лавриненко Ю. Внесок М. Т. Рильського у справу 

зближення української поезії з досягненнями мистецтва 

слова Західної Європи [Текст] / Ю. Лавриненко // Народна 

творчість та етнографія. – 2000. – № 2/3. – С. 90-94. 

 

Лисиченко Т. Ю. Мовна особистість Максима Рильського в 

контексті поетичних шукань початку ХХ ст. [Текст] / Т. Ю. 

Лисиченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 

2011. – № 34/36. – С. 60-63. 
   

Маланюк Є. Максим Рильський і культура українського 

поетичного слова [Текст] / Є.Маланюк // Народна творчість 

та етнографія. – 1999. – № 2-3. – С. 16-26. 

 

 



 

Малюта І. Класикові йшлося про честь [Текст] / І. Малюта // 

Літературна Україна. – 2010. – 18 березня. – С. 6. 

 

Малюта І. Коли йдеться про честь [Текст] / І. Малюта ; Н. 

Бойко // Українська культура. – 2008. – № 9. – С. 30-32.  

 
Неділько В. Опалена «Неопалима Купина» [Текст] / 

В.Неділько // Дивослово. – 2000. – №7. – С. 53-56.     

 

Неокласицизм М. Рильського: 

рефлексія історії [Текст] // Юдкін І. 

М. Формування визначників 

української культури: 

культурологічні студії : наукове 

видання / І. М. Юдкін ; Інститут 

культурології ; Академія мистецтв України. – К., 2008. – С. 

87-106.  
   У культурологічному дослідженні висвітлено деякі аспекти 

історичної динаміки розвитку картин світу в українській культурі 

Нового часу. Висунуто тезу про логоцентризм фольклору як 

відображення мовної картини світу, простежено історичні 

трансформації фольклору як чинники зміни суспільної свідомості, 

готової до формування наукової та художньої картин світу. 

Спеціальну увагу зосереджено на формуванні лінгвістичної 

філософії та філософії життя 

 

Новак В. Фольклор у творчій долі Максима Рильського 

[Текст] / В.Новак // Дивослово. – 1999. – №3. – С. 18-22. 
   

Народжені Україною: Меморіальний 

альманах = Рожденные Украиной = Born by 

Ukraine : у 2-х т. - К. : Євроімідж. – 2002. – 

(Золоті імена України).  

Т. 2 : Л - Я. – 2002. – 896 с. : іл.  
   До книги увійшло близько тисячі персоналій, 

зокрема про нашого видатного співвітчизника —

Максима Рильського, який став славою та гордістю українського 

народу. 

  Тексти подано трьома мовами — українською, російською та 

англійською.  

Видання розраховано на викладачів, студентів вищих навчальних 

закладів, школярів і всіх тих, хто цікавиться історією України. 

 

Овдійчук Л. Естетичні уподобання українських 

письменників: Узагальнюючі таблиці: Максим Рильський, 

Павло Тичина, Володимир Сосюра [Текст] / Л. Овдійчук // 

Українська мова й література в середніх школах,  



 

гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. –№ 7/8. – С. 68-75. 

 

Панченко В. Від «білих островів» до «знака терезів»[Текст]  

/В.Панченко // Слово і час. – 2006. – №1. – С. 3-14. 

 
  Рильський Максим Тадейович[Текст] // 

Провідники духовності в Україні : довідник / 

ред. І. Ф. Курас. – К., 2003. С. 295-296.   
   Наведено відомості про широку плеяду 

найвидатніших державотворців, діячів культури, 

науки, освіти, церкви, які на різних історичних 

етапах пробуджували суспільну свідомість, долали 

стан соціальної апатії, пропагували народні традиції, опікувалися 

проблемами духовного відродження і розбудови Української 

держави. Історико-біографічні статті не тільки містять 

енциклопедичні довідки про видатних представників українського 

народу, а й розкривають їхню роль у духовному житті нації. 

Видання для широкого кола читачів 

 

Рильський Максим Тадейович [Текст] // Усі 

письменники і народна творчість : 

довідник. – К., 2007-2008. – С. 251-258.  
   Універсальний довідник містить біографічні дані 

відомих українських письменників; матеріали, що 

відповідають розділу навчальних програм «усна 

народна творчість» (прислів'я, приказки, 

скоромовки, загадки), також латинські крилаті вислови та словник 

літературознавчих термінів. Видання буде корисним для педагогів-

науковців, студентів, усіх шанувальників української літератури. 

 

Руда П. Максим Рильський в історії вітчизняного 

перекладознавства [Текст] / П. Руда // Слов'янські обрії : 

збірник наукових праць. Вип. 4 / Національна Академія Наук 

України, Український комітет славістів, Національна 

бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К., 2012. – С. 

132-139. 

 
  

 

Руда Т. Максим Рильський як теоретик перекладу [Текст] 

/Т.Руда // Народна творчість та етнографія. – 2005. – №3. – 

С. 4-9. 

 

Сидяченко Н. Кримські почуття, ув'язненні у форму сонета 

[Текст] / Н. Сидяченко // Слово і Час. – 2009. – № 9. – С. 96-

103.  

 

 

 

 



 
  Сизоненко О. О. Не вбиваймо своїх Пророків! Книга 

талантів [Текст] / О. О. Сизоненко. – К. : Дніпро, 2003. – 895  

с. : іл.  

 

Скиба Т. Маски поета у збірці Максима Рильського "Під 

осінніми зорями" [Текст] / Т. Скиба // Слово і Час. – 2013. – 

№ 10. – С. 65-74.  

 

Славинський М. Рильський Максим: "Я багато й тяжко 

думав" [Текст] / М. Славинський // Віче. – 2013. –№ 7. – С. 

68-71. 

 

Сонети Максима Рильського [Текст] // 

Павличко Д. В.  Літературознавство. Критика 

: в 2-х т. / Д. В. Павличко. – К., 2007. 

Т. 1 : Українська література. – 2007. – С. 278-

303. 
    У першому томі представлено літературно-

критичні розвідки, статті, доповіді та виступи 

автора з проблем української літератури. Після праць загального 

характеру подано матеріали про окремі персоналії та літературні 

явища чи події здебільшого за часом появи в літературі відповідних 

імен, творів чи феноменів. 
 

  Сто видатних українців [Текст] / Н. В. Астапенко, О. К. 

Барашкова, А. В. Даригобова та ін. – К. : Арій, 2006. – 496 с. 

– (100 великих). 

  
Стріха М. Доторк до спадщини великих [Текст] / М. Стріха 

// Кур'єр Кривбасу : література, культурологія, політика, 

народознавство. – 2012. – № 266/267. – С. 321-354.  

 

Українські письменники : біографії. Огляди творчості. 

Літературні напрямки і течії. Літературознавчий словник : 

[довідник]. – К. : Велес, 2011. – 368 с. 
   У довіднику зібрано біографії, огляди творчості, перелік основних 

творів, їх короткий зміст, аналіз та додаткову літературу про 

українських класиків, а також про сучасних письменників. Окремі 

статті присв‘ячено українському шістдесятництву та сучасним 

літературним угрупуванням. Для полегшення орієнтації у 

літературних процесах та творчості окремих письменників і 

поетів у довіднику вміщено додатки «Літературні напрями і течії», 

«Шкільний словник літературознавчих термінів». 

Ця книжка є цінним джерелом знань про рідне Красне 

Письменство. 

 



 

Цівун Н. М. Поетична та наукова шевченкіана Максима 

Рильського [Текст] / Н. М. Цівун // Література та культура 

Полісся: збірник наукових праць. Вип. 75 : Серія 

"Філологічні науки". № 2 / відп. ред. та упоряд. Г. В. 

Самойленко ; Ніжинський державний університет імені 

Миколи Гоголя. – Ніжин, 2014. – С. 254-259 – (Філологічні 

науки ; № 2). 

 

Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в 

особах [Текст] / Т. Чубукова // Історія в школі. – 2011. – № 

7/8. – С. 40-42. 
   

Янко Д. Він сіяв зерно золоте [Текст] / Д. Янко // 

Українська літературна газета. – 2014. –№ 14 (18 липня). – 

С. 3.  

 

Ящук А. Рецензія / А. Ящук // Критика : Рецензії. Ессеї. 

Огляди. - 2012. - № 9/10. - С. 17. 

Рец. на кн.: Агеєва В. Мистецтво рівноваги. Максим 

Рильський на тлі епохи / В. Агеєва. – К.: Книга, 2012. 

 

 
 

 

 


