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               Шановні читачі! 
      До вашої уваги пропонується 
пам’ятка, складена в рамках проекту 
бібліотеки № 119 для дітей 
Деснянської ЦБС „Маленькі кроки 
у світ великої літератури” і 
присвячена українській письменниці, 
художниці, педагогу Марині 
Павленко. 
      Марина Павленко       народилася 
30 березня 1973 року в с. Старичі 
Яворівського району Львівської 
області в родині вчителів-словесників. 
 У дворічному віці переїхала з 
батьками на Черкащину. 
       Здобула вищу педагогічну освіту в 
Уманському державному 
педагогічному інституті ім. Павла 
Тичини, де зараз викладає сучасну 
українську літературу на кафедрі 
української літератури та 
народознавства. Кандидат 
педагогічних наук, доцент, автор 
багатьох наукових публікацій, 
методичних рекомендацій. Має багато 
публікацій у періодичній пресі, 
мистецьких часописах, у тому числі 
тих, що видаються за кордоном (у 
Вірменії, Італії, Німеччині). 
      Особливе місце у творчому доробку 
Марини Павленко посідають книги 
для дітей.  
      Прогалиною в сучасній літературі 
для дітей є брак книг про їхніх 
ровесників. Тому слід лише вітати 
книги, де б героями були звичайні 
хлопці і дівчата – ті, з якими читачам 
хотілося б дружити, які б допомогли 

їм у складних життєвих ситуаціях, 
несучи в дитячі душі світло добра, 
милосердя, співчуття. Такими є книги 
Марини Павленко «Миколчині 
історії» та трилогія «Русалонька із 
7-В, або прокляття роду 
Кулаківських», «Русалонька із 7-
В та Загублений у часі», 
«Русалонька із 7-В проти 
русалоньки із Білокрилівського 
лісу».  
      Перед читачами розкривається 
здавалось би звичайне життя 
дівчинки Софійки, її перше кохання 
до красеня і хулігана Вадима, перша 
поїздка до літнього табору, 
хвилювання перед першим 
новорічним балом… Але ж раптом 
виявляється, що на родині Вадима 
висить родове прокляття, стара шафа 
прабабусі може стати машиною часу, 
у старовинному замку поблизу табору 
блукає дитина-привид. І все це 
повинна розплутувати саме Софійка 
та її вірний лицар Сашко.  
      Книги захоплюють не тільки 
карколомним сюжетом, але й тим, що 
тонко відбивають мрії та сподівання 
дванадцятирічних-тринадцятирічних 
читачів. 
    

                         Відзнаки 
    Марина Павленко – переможець 
багатьох Всеукраїнських та 
міжнародних літературних конкурсів, 
зокрема: 

- конкурсу Української бібліотеки 
у Філадельфії (США, 1998); 

- конкурсу «Коронація слова-
2004»; 

- конкурсу літератури для дітей 
та юнацтва «Дитячий 
портал» (2006); 

- конкурсу видавництва 
«Смолоскип»; 

- конкурсу на кращі прозові 
твори для дітей «Золотий 
лелека». 
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