
Стариков Олексій Миколайович 

(поет, науковець) 

Народився 16 червня 1945 року в селі Анніне 

Ленінського району Московської області. Нині це — район 

Москви, назва якого збереглася в назві станції метро 

«Анніно». Незабаром після народження він переїхав з 

батьками до Казахстану, а з 1951 р. живе в Україні в місті 

Кривий Ріг. 

Закінчив Криворізький гірничорудний інститут та аспірантуру. Кандидат 

технічних наук, доцент Криворізького металургійного факультету Національної 

металургійної академії України. Тривалий час працював у системі вищої освіти. 

Нині на творчій роботі. 

Писати вірші почав ще під час навчання в інституті. Вперше вірші для дітей 

були надруковані в 1976 році в міській газеті, а перша журнальна публікація 

відбулася в 1978 році. 

Пише російською та українською мовами. 

Лауреат літературної премії ім. Д. Кедріна (2009), літературної премії 

Криворіжжя, Міжнародної літературної премії «Облака» (Росія, 2008), міжнародної 

літературної премії «Золотое перо Руси». 

Учасник двох семінарів молодих письменників, які пишуть для дітей і 

юнацтва, проведених при журналі «Костёр» (м. Санкт-Петербург). 

Делегат IX з’їзду СП СРСР (1986), а також I (1991) і II (1996) з’їздів 

письменників України. 

Із 1981 до 1989 року очолював Криворізьке міське літературне об’єднання 

«Рудана», протягом 2003-2004 років — Криворізьке міське об’єднання при 

альманахові «Саксагань». 

Постійний автор дитячих журналів «Костёр», «Искорка», «Нева», «Пионер», 

«Мурзилка», «Колобок», «Веселые картинки», «Кукумбер», «Миша», «Наша школа» 

(Росія), «Барвинок», «Пионерия», «Пізнайко» (Київ), «Саксагань» (Кривий Ріг), 

«Радуга» (Київ), «Січеслав» (Дніпропетровськ) та інших. Окремі вірші було 

вміщено у шкільні підручники і хрестоматії. 

Автор книг для дітей "Как поймать кита" (1982, Київ), "Сколько у звезды 

лучей" (1983, Дніпропетровськ), "Знаю сам" (1985, Київ), "Самое главное" (1986, 

Дніпропетровськ), "Мир Голубой Стрекозы" (1989, Дніпропетровськ), "Сообщите по 



адресу" (1989, Москва), "Мастер Грох" (1990, Київ), "Мальчик Ой" (1990, Київ), 

"Пока учитель не пришел" (1991, Київ), "Паровозик-непоседа" (2006, Харків), 

"Мышонок-художник" (2006, Харків), "Весёлые котята" (2006, Харків), "Здравствуй, 

день!" (2008, Дніпропетровськ). 

Співавтор колективних збірників "Малютка" (1982, Сімферополь"), "Я 

связала рукавички" (1983, Москва), "Терем-теремок" (1983, Дніпропетровськ), 

"Барвінок" (1985, Київ), "Сделал мастер карусель" (1986, Москва), "Антология 

русской советской детской литературы на Украине" (1988, Київ), "Котигорошкове 

поле" (1989, Дніпропетровськ), "Веселки ріднокраю" (1995, Дніпропетровськ), 

"Антологія поезії Придніпров’я" (1999, Дніпропетровськ), "Криворізька 

хрестоматія" (1999, Кривий Ріг), "Антология криворожских литераторов" (2000, 

Кривий Ріг), "Книга любимых стихов: хрестоматия для дошкольников" (2006, 

Москва), "Антология криворожских литераторов", "Сяєво жар-птиці: Антологія 

літератури для дітей та юнацтва Придніпров'я (1883-2008)" (2009, Дніпропетровськ). 

Співавтор аудіокниги “Письменники Дніпропетровщини – шкільним 

бібліотекам” (2012, Дніпропетровськ). 

Лауреат літературної премії Криворіжжя, ім. Д. Кедріна, «Облака» (Москва). 

Член НСПУ з 1984 року. 
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