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Артист, письменник, журналіст – Василь Довжик : бібліографічне досьє 

(до 75-річчя від дня народження) / КЗ «Сумська обласна бібліотека для 

дітей»; укладач Т.І.Бурятова – Суми, 2018.–12с. 

Видання підготовлено з нагоди ювілею нашого земляка – письменника, 

журналіста, актора, члена Спілки письменників України, лауреата 

літературної премії імені Лесі Українки, заслуженого діяча мистецтв 

України, члена Національної спілки театральних діячів Василя 

Михайловича Довжика. Посібник включає біографічну довідку, список його 

книг і статей з періодичних видань, що зберігаються в фондах Сумської 

обласної бібліотеки для дітей, ресурсів мережі Інтернет.  

Посібник адресовано організаторам дитячого читання, учням шкіл. 
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У 2018 році київському 

письменнику, радіожурналісту, 

актору Василеві Довжику 

виповнюється 75 років. Сьогодні це 

відома постать: поет, прозаїк, 

гуморист, перекладач, драматург, 

автор багатьох книжок для дітей та 

юнацтва, член Спілки письменників 

України, лауреат літературних 

премій.  

Список його заслуг можна продовжити: артист театру і кіно. Він – 

заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки 

театральних діячів, літературний редактор і ведучий популярних 

програм на українському радіо, а загалом – улюбленець слухачів і 

глядачів. 

Василь Довжик (Должиков Василь Михайлович)  народився  

9 червня 1943 року в селі Пристайлове Лебединського району Сумської 

області. 

У 1962 році закінчив Лебединське педагогічне училище, а в 1970 – 

Київський інститут театрального мистецтва імені І.Карпенка-Карого. 

Він є автором 16 книжок прози, пише вірші, виконує свої вірші під 

гітару. Письменник співпрацює з композиторами: К.Стеценком-

молодшим, В.Зубицьким, В.Степурко, Оленою Лис, Людмилою 

Матвійчук. Василь Довжик – автор лібрето до трьох опер, переклав для 

театру близько 20 п’єс, написав слова для низки пісень. Пісні на вірші 

В.Довжика виконують Ніна Матвієнко, Алла Кудлай, Ніна Гура, Олег 

Марцинківський, О.Ткаченко (Кубань), дует «Два кольори» та інші 

майстри пісні. 

Василь Михайлович – лауреат літературних премій: імені Лесі 

Українки, Олександра Копиленка, Степана Олійника, Остапа Вишні, 

Михайла Старицького, Василя Юхимовича. Лауреат Міжнародної 

премії за доброчинність МДФ 

«Українська хата».  

Заслужений діяч мистецтв 

України Василь Довжик зіграв у понад 

30 кіно-телефільмах, грає на сцені 

театрів, є радіокоментатором 

Українського радіо (передачі 

«Антологія сатири і гумору», «Веселий 
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Всесвіт», «Сторінки української класики»). 

«Якщо не знаєш Василя Довжика, — стверджує його колега 

Світлана Короненко, — перше враження 

таке, що спілкуєшся з юнаком — веселим, 

задоволеним, допитливим, іронічним і 

завжди закоханим. Лише поспілкувавшись 

із ним певний час, відчуваєш у ньому 

якусь глибинну, заховану далеко-далеко, 

глибоко-глибоко від усіх печаль...». 

У творчому доробку письменника і 

поета Василя Довжика: 

 збірки акровіршів-загадок «Хто ключик знає, той відгадає», 

«Мій Всесвіт веселий, мій світ загадковий»; 

 збірки віршів «Піду я з татом на завод», «Вчать абетку 

кошенята»;  

 збірка оповідань «Таємниця Голубої бухти»; 

 повісті «Втеча», «Перерваний урок», «Підкувати блоху»; 

 повісті-казки «Чому усміхався трамвай», «Їжачок і квітка», 

«Уперта хата», «Кам’яна дуга над безоднею»; 

 п’єси «Літай-зілля», «Кіт-екстрасенс», «Щедрий вечір»; 

 книжки-комікси «Як Котик і Цуцик весело спускалися з 

карпатських верховин»; 

 книжки-картинки «Синя мишка». 

Василь Довжик є літературним 

редактором газети «Хата». 

Довжик-актор знімався в таких кіно-

телефільмах: 

 1970 – Золоті литаври – Василь 

 1974 – Літо в Журавлиному – 

Тракторист 

 1976 – Щедрий вечір – Усміхнений 

селянин 

 1983 – Вечори на хуторі біля 

Диканьки – Епізод 

 1992 – Київські прохачі – Монах 

 1993 – Злочин з багатьма 

невідомими – Ян Луцьо 

 1993 – Сад Гетсиманський – пастух Верба 



 1997 – Пристрасть – Епізод 

 2008 – Повернення Мухтара – Сторож 

 2009 – Повернення Мухтара – Сусід 

 Телевистава «Жовтий князь» за творами В.Барки, головна роль 

– Батько 
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