
Ільченко, О. Пригоди 
неприбраних іграшок 
[Текст] / Олесь Ільченко ; 
худож. Олександра 
Полоскіна. - Київ : Грані-Т, 
2008. - 56 c. 

Ільченко, О. Про Леонардо да 
Вінчі, Карла Ліннея, Жюля 
Верна, Джона Рокфеллера, 
Лесю Українку, Вінстона 
Черчілля [Текст] / Олесь 
Ільченко. - Київ : Грані-Т, 2007. 

- 96 с. - (Життя видатних дітей). 
Ільченко, О. Риби річок та озер [Текст] / 
Олесь Ільченко. - Київ : Грані-Т, 2009. - 88 
с. : іл. 
Ільченко, О. Таємниця 
старої обсерваторії [Текст] : 
оповідання / Олесь 
Ільченко ; худож. Кость 
Лавро. - Київ : Грані-Т, 
2010. – 96 с. : іл. - (Сучасна 
дитяча проза). 

Ільченко, О. Як крокодилу 
зуби лікували [Текст] / Олесь 
Ільченко ; худож. Кость 
Лавро. - Київ : Грані-Т, 2009. 
- 48 с. : іл. 
 

 
Література про письменника  

 

Ільченко Олесь [Текст] : 
[біографічна довідка] // Енциклопедія 
Сучасної України. [У 30 т.]. Т. 11. Зор-Как / 
гол. ред. І. М. Дзюба. – Київ : Інститут 
енциклопедичних досліджень НАН України, 
2012. – С. 328. 

Ільченко Олесь Григорович 
[Електронний ресурс] // Вікіпедія. - Електрон. 
текст. - Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ільченко_Олесь

_Григорович, вільний (дата звернення: 
14.06.2017). – Назва з екрана. – Мова укр. 

Ільченко Олесь [Електронний 
ресурс] // Грані-Т. - Електрон. текст. - 
Режим доступу: http://www.grani-
t.com.ua/persons/8, вільний (дата 
звернення: 2012). – Назва з екрана. – Мова 
укр. 

Ільченко Олесь [Електронний 
ресурс] // Фонтан казок. - Електрон. текст. - 
Режим доступу: http://fontan-
book.com/authors/ilchenko-oles, вільний 
(дата звернення: 2015). – Назва з екрана. – 
Мова укр. 

Москалець, К. В. Ільченко Олесь 
[Електронний ресурс] : [біографічна 
довідка] // Енциклопедія сучасної України. 
- Електрон. текст. - Режим доступу: 
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13
218, вільний (дата звернення: 2011). – 
Назва з екрана. – Мова укр. 

Сучасна українська дитяча 

література [Текст] // Шкільна бібліотека. 
– 2011. - № 11. – С. 37-48. 

Ці знайомі незнайомці [Текст] : 
сценарій презентації книги Олеся Ільченка 
«Дерева» // Шкільна бібліотека. – 2011. - 
№ 11. – С. 48-49. 
 

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:  

library 119@ukr.net  
веб-сторінка: 

http://desnabib/kiev.ua 
 

Пам’ятка підготовлена за 
матеріалами фондів бібліотеки 

та інтернет-ресурсів 

 Централізована бібліотечна 
система Деснянського району  

м. Києва 
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          ОЛЕСЬ  ІЛЬЧЕНКО 

                сучасний український  

         прозаїк, поет 

 
 

П а м’ я т к а 

         (за проектом «Маленькі кроки 

           у світ великої літератури») 
 

«Я отримав цілком несподіване, 

а тому й неймовірно приємне  

задоволення після написання 

казок для дітей та детективів 

для підлітків.» 
  

 Олесь Ільченко 
 

                  Київ - 2017 

http://desnabib/kiev.ua
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82


Шановні читачі!  
 До вашої уваги пропонується 
пам’ятка, присвячена сучасному 
українському прозаїку та поету Олесю 
Ільченку, яка складена у рамках проекту 
бібліотеки № 119 для дітей «Маленькі 
кроки у світ великої літератури». 

Олесь Ільченко (Олександр 
Григорович Ільченко) народився 4 
жовтня 1957 року в місті Києві. Освіта – 
природнича і літературна: закінчив 
Київський педагогічний університет ім. М. 
Драгоманова і Московський літературний 
інститут ім. М. Горького.  

У дитинстві Олесь відмовився від 
пропозиції класика українського кіно 
Віктора Івченка зіграти іншого класика — 
малого Довженка в екранізації 
«Зачарованої Десни». 

Член Асоціації українських 
письменників, Національної спілки 
письменників України, Національної 
спілки журналістів України. 

Олесь Ільченко - автор понад 30 книг, 
серед яких 20 – казки, комікси та 
енциклопедичні книжки для дітей. Він 
пише твори навіть для зовсім маленьких 
читачів. За допомогою коротеньких 
оповідей відкриває малюкам довколишній 
світ. Діти із задоволенням дізнаються про 
те, як мандрувала дощинка, як 
крокодилові лікували зуби, як автомобілі 
будували дорогу. Кожна історія Олеся 
Ільченка – це веселі пригоди дітей, 
тварин, іграшок, і, водночас, - 
відкривання дітям різноманітних явищ, 
відповідь малим «чомучкам» на їхні 
нескінченні запитання. 

Окремо у творчості письменника 
стоять книжки, героями яких є, так звані 
знайомі незнайомці: дерева, птахи, риби, 

комахи. Ці твори спонукають юних 
читачів  вслухатися у навколишній 
світ, сприймати його серцем та глибше 
пізнавати. 

  
Відзнаки   

2006 р. – лауреат премій «ТЕФІ» й 
«Телетріумф»; 
2008 р. – книга «Наші птахи» - 
призер Міжнародної книжкової 
виставки-ярмарку «Медвін»;  
2010 р. – переможець конкурсу 
«Найкраща книга року» за роман 
«Місто з химерами» 

 
Твори письменника  

 

 Ільченко, О. Абсолютний 
чемпіон [Текст] : повість 
написана на основі реальних 
подій із дитинства Анни 
Безсонової / Олесь Ільченко. - 
Київ : Грані-Т, 2011. – 80 с. : 

фото - (Дівчата зі спорту. Художня 
гімнастика). 

Ільченко, О. 
Бджолині родичі [Текст] : 
книга про мурах, бджіл, ос, 
шершнів, джмелів - тобто 
перетинчастокрилих комах 
/ Олесь Ільченко ; худож. 
Надія Дойчева-Бут. - Київ : 
Грані-Т, 2010. - 64 с. : іл. 
 

Ільченко, О. Де 
живуть тварини? 
[Текст] : [історії у 

малюнках] / Олесь 
Ільченко ; худож. 
Наталя Пастушенко. - 

Київ : Грані-Т, 2011. - 48 с. : іл. 

Ільченко, О. Дерева [Текст] : 
науково-популярна проза : для 
дітей серед. та ст. шк. віку / 
Олесь Ільченко. - Київ : Грані-
Т, 2010. - 72 с. : іл. 
 

Ільченко, О. Загадкові 
світи старої обсерваторії 
[Текст] / Олесь Ільченко ; 
худож. К. Лавро. - Київ : 
Грані-Т, 2009. - 96 c. : іл. - 
(Сучасна дитяча проза). 

 
Ільченко, О. Козак, 
король, крук [Текст] : 
іронічні казки : [для мол. 
та серед. шк. віку] / Олесь 
Ільченко ; худож. К. Лавро. 
– Київ : Грані-Т, 2007. - 96 
c. : іл. 
 

Ільченко, О. Мандрівка 
Дощинки [Текст] / Олесь 
Ільченко ; худож. Альона 
Котова. - Київ : Грані-Т, 
2008. - 64 с. : іл. 

 
 
Ільченко, О. Наші птахи 
[Текст] : круки, шуліки, мартини 
та інші птахи України / Олесь 
Ільченко. - Київ : Грані-Т, 2008. 
- 80 с. : іл. 

 

Ільченко, О. Пригоди 
динозавриків [Текст] / 
Олесь Ільченко ; худож. 
Аліса Москвічова. - Київ : 
Грані-Т, 2009. - 56 c. : іл. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA

