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Основні дати життя і творчості
➢ Інна Володимирівна Мельницька народилася 18 червня 1925 р. в м. 

Харкові у родині вчителів. Дівчинка була зовсім маленькою, коли її батьки 
розлучилися, і вона залишилася з батьком і старшою сестрою Марією. Інна 
блискуче вчилася у школі, писала вірші та музику. Мріям про творчість 
стала на перешкоді війна.

➢ Разом із батьком, вчителем-енциклопедистом Володимиром Івановичем 
Оскнером, Інна залишилася в окупованому ворогом місті. Вона назавжди 
запам’ятала, як люди вмирали від голоду і хвороб, як гнали з міста євреїв, 
приречених на загибель, як вішали і розстрілювали тих, хто не хотів 
коритися новій владі. Тоді Інна втратила батька. 

➢ Після першого визволення Харкова у лютому 1943 р. радянськими 
військами дівчина пішла працювати у шпиталь і разом із ним виїхала у 
березні, коли німці знову захопили місто. 

➢ Після багатьох поневірянь Інна опинилася у Татарії, працювала у дитячих 
яслах, мріяла про перемогу, про повернення до рідного міста. 



➢ У березні 1945 р. вона повернулася до Харкова, де стала жити у 
родині матері. 

➢ У 1949 р. вона з відзнакою закінчила Харківський педінститут 
іноземних мов та аспірантуру при ньому (1952). 

➢ У 1946 -1948 рр. працювала у Харківській спецшколі-інтернаті з 
англійською мовою викладання, потім викладала англійську мову 
у Харківському культурно-просвітньому технікумі (1949–1950) та 
у Харківському інституті іноземних мов (1959–1960). 

➢ Після об’єднання інституту з Харківським університетом Інна 
Володимирівна Гаврильченко працювала на факультеті іноземних 
мов (1960–1982), де одночасно керувала літературною студією, з 
якою вийшли відомі наразі перекладачі іноземної прози та поезії.



Інна Мельницька перекладала прозу та поезію з англійської мови – у її перекладі були опубліковані твори 
А. Конан Дойла, Р. Макдональда, В. Сарояна, А. Крісті, П. Хейган, А. А. Мілна та ін. Перекладацькій 
творчості письменниці та її учнів присвячено книгу «Сузір’я Інни Мельницької» (Винниця, 2013).



Полишивши викладання в університеті, Інна Мельницька 
присвятила себе літературній творчості. У 1988 р. побачила 
світ повість у новелах «Когда не было лета», присвячена 
життю окупованого Харкова (до того новели були надруковані 
у авторському перекладі на сторінках журналу «Прапор»).

«Надпись на парапете» (1995). Книга складається із двох 
розділів: оповідання різних років і фрагмент ділогії 
«Украинский эшелон». 



У 2011 р. вийшла збірка прози «Страна моего детства», до якої  
увійшла повість «Митька» та оповідання, де письменниця 
розповідає про велич та ницість своїх сучасників, про те, що 
людина повинна залишатися людиною навіть за важких та 
трагічних обставин життя. 
Книга присвячена батькові письменниці. За цю книгу вона 
отримала харківську премію «Народне визнання-2013».



Героїня повісті «Украинский ешелон» (книга вийшла 
окремим виданням 2014 р.), дівчина на ім'я Тася Гарднер - у 
постаті можна вгадати риси самої авторки. Дівчину не 
зломила окупація, не знищила тюрма. Крізь всі 
випробування вона пронесла почуття людської гідності та 
віру в людей.



У 2019 році вийшла збірка «Мой город», присвячена Харкову та його людям, відомим та 
невідомим мешканцям рідного міста письменниці.



У 2002 році вийшла збірка “Опрокинутые облака”. 
Збірка знайомить з віршами письменниці різних 
років.

І. Мельницька – автор декількох поетичних збірок.



«Памяти невынутый осколок» (2017), «Осенний звездопад» (2020), «В другом измеренье» (2021, останні 
дві збірки вийшли з друку вже після смерті автора).





У ЦНБ зберігаються листи часів війни з архіву Інни 
Володимирівни Мельницької.



Інна Мельницька нагороджена медалями, в тому 
числі ювілейною італійською медаллю «Альпіні» 
(Associazione Nazionale Alpini). Вона – член 
НСПУ з 1997 р. 
Удостоєна звання «Харків’янин року 2005». Була 
лауреатом премій ім. Б. Слуцького, ім. Ю. 
Долгорукого, ювілейної премії часопису «Радуга», 
премії «Народное признание» Міжнародного 
благодійного Фонду Олександра Фельдмана 
(2013).
Твори І. В. Мельницької перекладені білоруською, 
мордовською, молдавською, італійською мовами, 
виходили російською мовою у США та Ізраїлі. 
У 1999 р. вона була запрошена британською 
кіностудією Бі-Бі-Сі для участі у багатосерійному 
фільмі «Війна століття». 

Медаль "Associazione Nazionale Alpinі"
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➢ Мельницкая Инна. КАСТЕЛЛО, или мое 
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