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Наша споконвічна Прикарпатська земля багата й невичерпна на оригінальні таланти, джерела художнього слова, витоки животворчої духовної сили. Над нею завше витає
вільний український дух, невиснажливу силу якого успадковує, передає з роду в рід національна література, незнищенна
скарбниця різножанрових творів красного письменства.
Багато прикарпатських письменників пишуть і для дорослих, і для дітей: С.Пушик, С.Процюк, Я.Ткачівський,
Н.Чир, Я.Ярош, М.Яновський, Н.Попович, М.ВойцехівськаПавлишин. Тільки для дітей творять: В.Багірова, О.Овчар,
Л.Пилип'юк, Г.Бритвак та інші.
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Віра Михайлівна Багірова
Віра Михайлівна Багірова — українська поетеса. Народилася 15 липня 1948 р.
в с. Слобідка Більшівцівська Галицького
району Івано-Франківської області в сім'ї робітника та службовиці. Автор віршів, пісень, п'єс, казок, оповідань, у тому числі про рослин та тварин. Звертається до теми релігії. Окремі вірші, оповідання та казки Віри Багірової включено до шкільних програм із народознавства,

програмників

для

дошкільнят

«Малятко» і «Дитина».
Творчість:
«Їхав автобус» (поетична збірка)
«Водограї» (поетична збірка)
«В'язанчик» (проза)
«В'язанчик та Чугайстрова сопілка» (проза)
«Бубликовий кущ» (прозова збірка)
«Бог любить нас» (поетична збірка релігійного спрямування)
«Хай Бог вас береже» (поетична збірка релігійного спрямування)
«Творіння Божої краси» (поетична збірка релігійно-світського спрямування)

СУЧАСНІ ПРИКРПАТСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ—ДІТЯМ
Стр. 4

«Гуцулик» (прозова збірка)
«Церковна абетка» (поетична збірка релігійного спрямування)
«Ялинка» (поетична збірка)
«Анелі» (поетична збірка)
«Славення» (поетична збірка релігійного спрямування)
«Свята земля» (проза)
«Вишиванка» (поетична збірка)

Галина Бритвак
Галина Бритвак – (27 січня 1953 року, Коломия) – українська письменниця, поетеса, педагог. Народилася в місті Коломия, закінчила школу №7, потім навчалася в Коломийському педагогічному
училищі. А вже згодом поступила на філологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича. Проживає
в селі Замулинцях, поблизу Коломиї.
Творчість:


Збірка повідань «Пригоди песика-пекінесика»



«Маленька помічниця»



«Мрії збуваються»



«Чуйко хазяйнує»



«Неспокійна ніч»



«День народження»
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Степан Григорович Пушик
Степан

Григорович

Пушик

–

(26

січня

1944,

с. Вікторів Галицького району Івано-Франківської області) – український письменник, літературознавець, фольклорист, журналіст,
громадсько-культурний і політичний діяч, кандидат філологічних
наук, професор Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.
Творчість:


Галицька брама (роман)



Галич (поезії)



Головиця (поезії)



Дараби пливуть у легенду
(повість, ессе, оповіді)



Задума гір (поезії)



Золотий човник (вірші)



Ключ-зілля (оповідання, повість)



Луни (поезії)



Маленьке шпаченя (вірш)



Перо золотого птаха (повість)



Писаний камінь (кн.лірики)



Славетний камінь Кобзаря (повісті та новели)
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Співають гори



Страж-гора (роман з народних уст; оповідання та новели)



Блискавиці б'ють у найвищі дерева (повість про Володимира Івасюка)



Божа криниця й підземелля Арідника (повісті теперішнього часу)

Олеся Овчар
Олеся Овчар – (14 квітня 1977 року, м. Івано
-Франківськ) – поетеса, автор дитячих віршів,
лауреат міської премії ім.І.Франка (2012р.) в
галузі літератури та журналістики (за книжку
віршів для дітей «Сонячна карусель»).
Творчість:


Сонячна карусель (збірка дитячої поезії)



Весняні вірші (збірка поезій)

Степан Васильович Процюк
Степан Васильович Процюк (13 серпня 1964) – сучасний
український письменник, якого вважають одним із найконтроверсійніших сучасних письменників-інтелектуалів. Народився 13 серпня 1964 року на Львівщині. Закінчив Івано-Франківський педінститут та аспірантуру Інституту літератури НАН України. Викладає
сучасну українську літературу в Прикарпатському Національному
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університеті

ім. В. Стефаника. У

2003 році став лауреатом обласної
премії ім. В. Стефаника в номінації
„проза” за роман „Інфекція”.
Поезії:


«На вістрі двох правд»



«Апологетика на світанку»



«Завжди і ніколи»

Книги для дітей:
Степан Процюк про Василя Стефаника, Карла Густава-Юнга,
Володимира Винниченка, Архипа Тесленка, Ніку Турбіну


«Марійка і Костик»



«Залюблені в сонце. Друга історія Марійки і Костика»



«Аргонавти. Третя історія Марійки і Костика»

Леся Пилип’юк (Диркавець)
Леся Пилип'юк (Диркавець) – (12 жовтня
1949р., с.Липівка, Рогатинського р-ну, ІваноФранківської області). Головний редактор
Всеукраїнського дитячого журналу
«Дзвіночок».
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Творчість:


«Заспівай мені, нене»



«Голуба Волинь»



«Журавлик»



«Роксоляна»



«Тут, де ми живемо»

Ярослав Ткачівський
Ярослав Ткачівський (14 серпня
1957, с. Вікторів, Галицький район) —
івано-франківський

поет,

проза-

їк, журналіст, член Національної Спілки
письменників України, двічі обраний відповідальним секретарем обласної письменницької організації НСПУ. Нині Ярослав Ткачівський - головний редактор
В с еу к р а ї н с ь ко го л і т е р ат у р н о художнього

і

громадсько-політичного

журналу "Перевал".
Творчість:


«Сльоза блаженства» (поетична збірка)



«Неділя всепрощення» (збірка новел та оповідань)



«Пісня на порозі Раю»



«Смішний дідусь» (збірка віршів для дітей та юнацтва)
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Лесів Василь
Лесів Василь (12 липня 1949 р.,
с.Колінці, Тлумацький р-н) – український
письменник, журналіст. Член НСПУ. Закінчив Івано-Франківський МПТУ №3, працював столярем на Ворохтянському лісокомбінаті.

Упродовж 10

років

на ОТБ

«Галичина» успішно здійснюється авторський проект В. Лесіва «Вічне древо» — народознавчий телеальманах про духовну і матеріальну культуру українців. «Господар»,
«Навзаєм» – тематичні телевізійні програми В. Лесіва.
Творчість:


Народознавча абетка «Скарбівня»



«Чомучки»



«Чому грім злосний»



«Непрочитані сліди»

Марта Войцехівська-Павлишин
Марта Войцехівська-Павлишин – (2 січня 1963р., с.Стрільче, Городенківського району) – українська письменниця, поетеса,
журналіст, публіцист. Лауреат премії імені
Леся Мартовича.
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Творчість:


«Материнка» (поетична збірка)



«Останній вирій» (поетична збірка)



«Білі руки любові» (поетична збірка)

Твори для дітей:


«Посиденьки для маленьких» (зб.віршів)



«Бабусині оповідки» (вірші і цікаві історії)

Нестор Іванович Чир
Нестор Іванович Чир (12 березня 1938,

Новий Ди-

ків Любачівського повіту Підкарпатського воєводства, Польща —
15 жовтня 2014, Надвірна, Івано-Франківська область) — український поет, нарисовець, публіцист і громадський діяч. Член Національної спілки письменників України з 2002 року. Депутат ІваноФранківської обласної ради (від 1990).
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Творчість:


«Пізнє яблуко мого саду»



«Долоні в крапельках дощу»



«Калиновий спалах»



«Паморозь дивного світіння»



«Акорди срібної печалі»



Дитяча книжка «Котячий обід»

Ярослав Ярош
Ярослав Ярош – 1950р. – Народився в
с.Королівка поблизу Коломиї. Закінчив факультет журналістики Львівського університету ім.І.Франка. Поет, драматург, прозаїк. Публіцист, літературознавець, перекладач. Громадський діяч і режисер. Член ради Національної Спілки письменників України. Створив як композитор понад 20 пісень на вірші
свої та інших поетів. Першим в Україні вивів на сцени ІваноФранківська, Коломиї, сіл краю обрядове новорічне рядження
«Меланку». Живе й працює в Івано-Франківську.
Твори для дітей:


«Перепілчина сопілка»



«Півник на бантині»
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«Мурашечка Адель»



«Яка сорочка у ріки»



«Біла лінія» (п'єса в листах і новелах)



«Півник на бантині»



«Мурашечка Адель»



«Яка сорочка у ріки»



«Біла лінія» (п'єса в листах і новелах)

Яновський Микола
Яновський Микола (нар. 19 грудня 1938,
с.Брустури Косівський район – пом. 12 грудня 2000,

Івано-Франківськ)

–

українсь-

кий письменник, поет і прозаїк, тривалий час
працював журналістом. Член Спілки письменників України, у 1999 році став лауреатом
обласної премії імені Василя Стефаника за новели, опубліковані в журналі «Перевал». У своїй творчості
Микола Яновський прибічник реалістичного письма, його твори
утверджують людську гідність, кличуть цінувати на світі справжнє.
Невтомний мандрівник Карпатами, він збирав перекази та оповідки
від місцевого люду, всотував від народу його мудрість і ділився набутим у своїх творах.
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Творчість:


«Гірське серце» (повість, оповід.)



«Срібна пряжка»



«Там, де хмари ночують»



«Золото для тітки Докії»



«Коляда» (оповід.)

Надія Попович
Надія Попович – (1961 - 1995) - Уродженка с.Фитькова на Надвірнянщині,
Надія Попович з дитинства мріяла стати
вчителькою української мови і літератури. Та доля розпорядилася по-іншому.
Надія захворіла тяжкою хворобою і поезія стала її єдиним способом виживання. Попри недугу Надія Попович закінчує філологічний факультет Прикарпатського університету ім. В.Стефаника, стає членом обласного літоб'єднання „Іскри

юності",

літературної студії Надвірнянщини

„Бистрінь". Незабаром стає дипломантом Міжнародного конкурсу
молодих українських літераторів „Гранослов". На вшанування пам'яті поетеси її ім'я носить районна премія в галузі літератури і
мистецтва.
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Іван Антонович Малкович
Іван Антонович Малкович (10

травня 1961, Нижній Бере-

зів, Косівський район, Івано-Франківська область) – український поет і видавець, власник і директор видавництва «А-БА-БА-ГА
-ЛА-МА-ГА». Народився в сім'ї Антона Малковича та Юлії Малкович (Арсенич). Після закінчення середньої школи в Нижньому Березові вступив на скрипкове відділення Івано-Франківського музичного училища ім. Д. Січинського. Закінчив філологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
6 січня 1981 – вийшла друком перша велика поетична публікація у газеті «Літературна Україна» (зі
вступним словом Д. Павличка). 1981 року став переможцем поетичного
турніру на Всеукраїнському творчому
семінарі в Ірпені.
Творчість:


«Білий камінь»



«Ключ»



«Вірші»



«Із янголом на плечі»



«Вірші на зиму»



«Все поруч»
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Іван Михайлович Андрусяк
Іван
сяк

Михайлович

Андру-

г р уд н я

1 9 68 ,

(28

с. Вербовець Косівського району Івано-Франківської області) –
поет, дитячий письменник, прозаїк, літературний критик, перекладач. Закінчив філологічний факультет Івано-Франківського педінституту ім.В.Стефаника. Працював журналістом, літературним редактором, державним службовцем. Учасник літературного угруповання «Нова дегенерація».
Творчість:
«Стефа і її Чакалка»
«Зайчикова книжечка» (віршовані казки)
«Звіряча абетка»
«Сорокопуди, або Як Ліза і Стефа втекли з дому»
«Хто боїться Зайчиків» (повість-гра)

Дмитро Васильович Павличко
Дмитро Васильович Павличко – український поет, перекладач, літературний критик, громадсько-політичний діяч.
Дмитро Васильович Павличко народився 28 вересня 1929 р. у
с. Стопчатові Косывського району на Івано-Франківщині в

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ

багатодітній селянській родині. Спочатку
навчався в польській школі с.Яблунева, потім у Коломийській гімназії та радянській
десятирічці. У 1948 р. він вступив до Львівського університету, з 1953 р. навчався в аспірантурі, але невдовзі залишив наукову роботу.
Протягом 1957-1959 pp. Павличко завідував відділом поезії журналу «Жовтень». У 1958 р. у Львові
була надрукована збірка його поезій «Правда кличе!», в якій цензура не відразу помітила твори, спрямовані проти тоталітарної системи. А коли розібрались, то майже весь тираж, окрім кількох
примірників, був вилучений із продажу та знищений.
Твори для дітей:


«Вірші нашого дитинства» (збірка)



«Відлуння десятиліть» (поетична збірка)

Матеріали взяті з Інтернет ресурсу: uk.wikipedia.org/

Підготувала:
бібліограф-краєзнавець

Федорак Л.М.

Відповідальна за випуск:
директор обласної
бібліотеки для дітей

Тацакович І.Я.

