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    Якщо Ви хочете дізнатися 
більше про творчість відомої 
української дитячої письменниці, 
завітайте до нашої бібліотеки. 
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               Шановні читачі!  
 

   До вашої уваги пропонується 
пам’ятка, складена в рамках проекту 
бібліотеки № 119 для дітей 
„Маленькі кроки у світ великої 
літератури”, яка  присвячена 
українській дитячій письменниці 
Ніні  Воскресенській. 
     Ніна Воскресенська (справжнє ім’я 
– Мацебула Ніна Василівна)       
народилася 30 грудня 1960 року в 
місті Києві.  
 Дитинство пройшло на масиві 
Воскресенка (звідси й псевдонім). 
 Свою першу книгу написала у 
другому класі, але, маючи хист до 
математики, обрала професію із 
царини точних наук. 

 Закінчила Одеський 
гідрометеорологічний інститут, за 
фахом – океанолог. Працювала у місті 
Архангельську на узбережжі Білого 
моря.  

Зараз Ніна Воскресенська 
працює журналістом.  

Майбутня письменниця почала 
свою літературну діяльність в 
середині 90-х років минулого 
століття. 

Особливе місце у творчому 
доробку письменниці посідають книги 
для дітей.  

Твори друкувалися в дитячих 
журналах «Барвінок», «Професор 
Крейд», «Пізнайко». 
 У своїх казкових повістях Ніна 
Воскресенська створює чарівні країни 

з цілком реальними проблемами. В її 
Країні Мрій перемішані усі казкові 
перипетії: дракониця не вміє літати, 
школа чарівників – то суцільне 
шахрайство, а у лихої відьми час від 
часу пропадає пам’ять («Володар 
Країни Мрій»), у казковому 
королівстві не вщухають політичні 
пристрасті на виборах («Останнє 
бажання короля»), героям, які 
потрапили у Країну Часу, дається 
шанс щось змінити у своєму житті 
(«Дивовижні пригоди Наталки в 
Країні Часу»), одвічна боротьба 
світла і темряви відбувається у 
казковому просторі «Рудої Ворони». 
Населені величезною кількістю 
казкових істот, розбавлені гумором 
оповіді не дадуть читачам 
занудьгувати. 
 
                       Відзнаки 
 

Ніна Воскресенська: 
- дипломант Всеукраїнського 

конкурсу «Коронація слова-
2004» за свою першу повість 
«Володар Країни Мрій»; 

- призер Всеукраїнського 
конкурсу творів для дітей 
«Золотий лелека» (2008) за 
твір «Руда Ворона»; 

- фіналіст Всеросійської дитячої 
премії «Заветная мечта 
2008/2009» за повість 
«Властелин Страны 
Желаний». 
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