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                 Іnternet-ресурси 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Андрусяк_Іван_

Михайлович 
http://poetry.uazone.net/andrusiak/ 

http://luluka.com.ua/authors/andrusyak-ivan-
1766/ 

 

Якщо ви хочете дізнатися більше про 
життя і творчість українського 

письменника та ознайомитись з його 
творами, завітайте до нашої 

бібліотеки. 
 

          Контактна інформація 
Адреса: 

м. Київ, вул. Жукова, 22. 
Телефон: 

(044)518-52-41 
e-mail: 

lidrary 119@ukr.net 
веб-сторінка: 

http://desnabib/kiev.ua 
 

Пам’ятка підготовлена за метеріалами фондів 
бібліотеки та інтернет-ресурсів 

Централізована бібліотечна 
система Деснянського району 

м. Києва 
 

                Бібліотека № 119 для дітей 
 

   
   

                                    ІІІВВВАААННН      АААНННДДДРРРУУУСССЯЯЯККК    

   

          сучасний український 
         письменник і перекладач 

             
            П а м’ я т к а 

 
 (за проектом «Українці в контексті 

 розвитку  світової цивілізації») 
 

              «Ми маємо те, чого не мають 
європейці, —  

Висококласну сучасну дитячу поезію.» 
Іван Андрусяк 
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               Шановні читачі! 
       До вашої уваги пропонується 
пам’ятка, присвячена сучасному 
українському письменнику, 
літературному критику, перекладачу 
Івану Андрусяку, яка складена в 
рамках патріотично-культурологічного 
проекту Деснянської ЦБС «Українці в 
контексті розвитку світової 
цивілізації». 
       Іван Андрусяк народився 28 
грудня 1968 року на Гуцульщині в 
селі Вербовець Косівського  району 
Івано-Франківської області . Вищу 
філологічну освіту отримав в Івано-
Франківському державному 
педагогічному інституті ім. В. С. 
Стефаника, а управлінську – в 
Українській академії державного 
управління при Президентові України 
та The University of North London. 
 В українську літературу ввійшов 
на початку 1990-х у складі 
літературного угруповання «Нова 
дегенерація». Критика вважає його 
одним із знакових поетів покоління 
«дев’ятдесятників». 
 Член Національної спілки 
письменників України, учасник 
численних антологій і поетичних 
фестивалів. Тексти творів Івана 
Андрусяка перекладалися англійською, 
німецькою, польською, вірменською 
мовами і публікувалися в 14 країнах 
світу. 
       Іван Андрусяк – автор численних 
поетичних збірок і есеїв для дорослих, 
низки перекладів із російської та 
англійської мов. Але нині відомий 
насамперед як дитячий письменник.  

 З 2007 року по квітень 2014 року 
працював літературним редактором 
видавництва «Грані-Т», де відредагував 
і випустив у світ сотні дитячих книжок, 
а з травня 2014 року – головний 
редактор видавництва «Фонтан 
казок», в якому також друкується 
цікава література для дітлахів. 
       У своїх творах для дітей Іван 
Андрусяк поєднує щирий дитячий 
погляд на речі та тонку дорослу іронію. 
 Серед них для дошкільнят і 
молодших школярів написані 
повість-казка «Стефа і її Чакалка» 
(2007), вірші й віршовані казки 
«Звіряча абетка» (2008), «Зайчикова 
книжечка» (2008), «М’яке та 
пухнасте» (2010), повість-гра «Хто 
боїться зайчиків» (2010).  
 Дітям молодшого та 
середнього шкільного віку 
адресовані веселі пригодницькі повісті 
«Сорокопуд, або Як Ліза і Стефа 
втекли з дому» (2009) і «Кабан дикий 
– хвіст великий» (2010), книжка 
біографічних оповідань «Іван Андрусяк 
про Дмитра Туптала (святого 
Димитрія Ростовського), Григорія 
Квітку-Основ’яненка, Тараса 
Шевченка, Ніла Хасевича і Олексу 
Довбуша» (2008). 
       Повість «Вісім днів із життя 
Бурундука» потрапила до щорічного 
каталогу найкращих видань світу «Білі 
круки 2013», а книга «Третій сніг» 
була номінована на премію імені Лесі 
Українки за літературно-мистецькі 
твори для дітей та юнацтва за 2015 рік. 
 
                         

                           Відзнаки 
1995 р. – перша премія Літературного 
 конкурсу видавництва «Смолоскип»; 
1996 р. – літературна премія 
«Благовіст»; 
2001 р. – літературна премія ім. 
Бориса Нечерди; 
2008 р. – перша премія конкурсу 
творів для дітей «Золотий Лелека»; 
2010 р. – міжнародна премія «Corona 
Carpatica». 
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