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Шановні Деснянці! 

     Вашій увазі пропонуємо інформаційну довідку,    

присвячену життю та творчості відомої  

української письменниці, художниці, лауреату 

конкурсу “Квітучі барви таланту” – Софії 

Миколаївни Книш, яка є мешканцем нашого району 

та з нагоди 70-річчя від дня народження.  

     Матеріал представлено за розділами: біографія, 

творчість, визнання, твори письменниці,  

використані джерела. 

Бібліографічний опис джерел згруповано за 

алфавітом прізвищ авторів, назв творів та 

електронних ресурсів.  

Посібник складено на основі літератури, яка є у 

фондах бібліотек Деснянської ЦБС та матеріалів, 

відображених на web-сайтах Інтернету. 

Джерела подані за період з 2009 по 2017 рік. 

Сподіваємося, що ця інформація буде цікава 

широкому колу читачів, особливо мешканцям  

Деснянського району, бо Софія Книш - їх землячка. 

 
Укладач: Івашко Н.П. 

Відповідальна за випуск: Зяліна 

Н.К. 

Контактна інформація: 518-73-63, 

bibliot.im.gagarina@ukr.net 
веб-сторінка Деснянської ЦБС: 

http://desnabib.kiev.ua 

mailto:bibliot.im.gagarina@ukr.net
http://desnabib.kiev.ua/
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Біографія 
Народилася Софія Миколаївна у селі Кряж 

Іванівської області (тепер – Нижньогородська 

область (Росія) у 1947 року у родині коваля. Після 

школи навчалася в м. Калінінград в Університеті ім. 

Е. Канта.  

У 1969 р. працювала старшим лаборантом 

НДЛ соціології при кафедрі філософії в авіаційному 

інституті м. Уфа, пізніше – методистом дитячого 

садка. Цей час співпадає з початок сімейного життя 

та  народження дитини. 

У період 1972–1985рр. продовжила 

педагогічну діяльність у  Литві.  

З 1985 р. проживає у Деснянському районі 

 м. Києва, де  працює вчителем початкових класів і 

викладає літературу.  

 

Починаючи з 1999 р. Софія 

Миколаївна веде активну  

громадську діяльність: 

 працює директором центру 

допомоги дітям, ГО «Сім'я 

сьогодні»;  

 керівник семінарів з 

проблеми знедолених дітей 

(що живуть на вулиці); 

 дає уроки колишнім безпритульним. 

З 2002р. Софія Миколаївна викладає 

християнську етику в київських ліцеях. 
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Творчість 
Софія Книш- художник 

Софія Книш – незвичайний художник. Свої по-

дитячому наївні, позитивні картини вона почала 

малювати в 57 років. Її книги і картини – це душа 

автора. Душа її летить в дитинство, де їй було дуже 

добре. А тому, так званий наївний живопис, – це 

багато в чому дитячий погляд на світ, передача 

дитячого світовідчуття. І тема її творчості – 

дитинство, квіти. 

Картини художниці дуже насичені енергетично. 

Це — прониклива ніжність і любов до людей, з якими 

доводилося жити і зустрічатися. На полотнах 

зображене життя матеріальне, але зображене так 

радісно, що ясно стає на душі. А це і є дія таланту.  

У її творчості 

своя 

філософія, яка 

робить цю 

творчість 

багатішою та 

піднесеною. 

Після успіху 

першої 

персональної виставки 2006 р., у Будинку культури 

ВО “Хімволокно”, Софія Миколаївна особливо багато 

узялася малювати. За рік мала 100 акварелей. Одна за 

одною почали проходити виставки її картин. 

 

2009 р. – виставка “Щастя” 
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2015 р. – виставка “Родом з дитинства” 

 

 

 

 

 

 

 

2015 р. – взяла участь у Арт - проекті “Світ моєї 

Мрії”, серія “Вірші до картин Софії Книш Наталії 

Веселицької” (мова – російська). 
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2017 р. – виставка картин у Національному інституті 

раку, а саме у відділенні дитячої онкології, до 

Міжнародного дня онкохворої дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софія Книш - письменник 
 

У 2002 році вийшли перші книги Софії Книш: 

«Набуття одного або книга для тих, кому потрібен 

друг», «Тебе називали знедоленим», «Насолода 

спілкуванням. 10 уроків спілкування з дітьми ». 

Софія Миколаївна - автор дитячих віршів і 

навчальних посібників для школярів. На її рахунку і 

казкові історії, і вірші, і серйозна «виховна» 

література. Її перу належить, наприклад, 

«Енциклопедія сучасного етикету», видана під 

грифом Міністерства освіти і науки України. Це й не 

дивно, дається взнаки професія вчителя. 
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Визнання 
 

На сьогоднішній день Софія Миколаївна – 

відомий український письменник та художник. 

Творчість її відома не лише в Україні, але й за її 

межами: в Литві, Латвії, Німеччині, Франції, Іспанії, 

США та інших країнах.  

З 2006 р. Софія Миколаївна бере участь в 

Українських та Міжнародних виставках. 

У 2007 р. – отримує Диплом Лауреата 

фестивалю “Квітучі барви таланту” в номінації 

живопис. 

У 2008 р. пройшла виставка фото-картин у 

Литві, де почалась кар’єра Софії Миколаївни як 

педагога. Цього ж року картина “Бабочка подумала, 

что я цветочек…” знайшла своє місце в стінах 

Верховної Ради України. 

У 2009 р. журнал “Секретар-референт” 

нагородив Софію Миколаївну призом за кращу 

статтю «Уютные стены офиса». 
 

 

Твори письменниці 
 

Кныш, С. Белый волк с 

голубыми глазами [Текст] / Кныш 

С. – Київ : Авторское издание, 

2016. – 20с. 

 

 

 



 8 

Кныш, С. Наслаждение общением. 

10 уроков общения с ребенком 

[Текст] / Кныш С. – Київ : 

Авторское издание, 2009. – 80 c. 

 

Кныш, С. Пин-винг [Текст] / Кныш 

С. – Київ : Авторское издание, 

2010. – 32c. 

Кныш, С. Современная 

энциклопедия этикета. Этика 

молодежи. Философия успеха [Текст] / Кныш С. – 

Київ : Аванпост-Прим, 2011. – 80 с. 

Кныш, С. Счастье мое [Текст] / Кныш С. – 

Київ : Авторское издание, 2016. – 32с. 

Кныш, С. Тебя называли отверженным 

[Текст] / Кныш С. – Нижний Новгород: Лета, 2007. – 

108 с. 

Кныш, С. Шла бы ты домой, Пенелопа... 

[Текст] / Кныш С. – Київ : Аванпост-Прим, 2011. – 

288 с. 

 

Бібліографія про життя та творчість 
 

Виставка картин "Родом з дитинства" 

Софії Книш [Електронний ресурс] / Галерея 

Соборна // You.Tube.ua. – Відео. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=wX0AxGzRg5A, 

вільний (дата звернення: 24.09.2015). – Назва з 

екрана. – Мова укр. 

За підтримки Просвітницького Центру 

Фонду у столичному дитячому онко-центрі 

https://www.youtube.com/watch?v=wX0AxGzRg5A
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відкрилася виставка картин художниці Софії 

Книш [Електронний ресурс] // Фонд пам’яті 

Блаженного Митрополита Володимира. – 

Електронний текст. – Режим 

доступу:http://mvfund.org/novini/559-za-pidtrimki-

prosvitnitskogo-tsentru-fondu-u-stolichnomu-

dityachomu-onkotsentri-vidkrilasya-vistavka-kartin-

khudozhnitsi-sofiji-knish, вільний (дата звернення: 

2017). – Назва з екрана. – Мова укр. 

Зайцева, Юлія. Презентація художньої 

виставки Софії Книш в Українському 

домі[Електронний ресурс] // Сайт ЦБС 

Голосіївського району м. Києва, розділ  “Співпраця з 

партнерами”. – Електронний текст. – Режим 

доступу: 

http://clsgpartners.blogspot.com/2015/09/blog-

post.html, вільний (дата звернення: 11.08.2015). – 

Назва з екрана. – Мова укр. 

Книш, Софія. “Вороги не можуть бути 

зрадниками. Зраджують лише друзі" [Електронний 

ресурс] : [бесіда з письменницею, художницею] / 

записала Світлана Корженко // Gazeta.ua. – 

Електронний текст. – Режим доступу: 

https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vorogi-ne-

mozhut-buti-zradnikami-zradzhuyut-lishe-druzi-sofiya-

knis-67-rokiv-pismennicya-hudozhnicya/603702, 

вільний (дата звернення: 03.03.2015). – Назва з 

екрана. – Мова укр. 

Ламонова, Оксана.“Життя моє різнобарвне” 

[Електронний ресурс] : [Книш Софія Миколаївна] // 

Сад Любові та Радості. Україна – країна Здійснення 

http://mvfund.org/novini/559-za-pidtrimki-prosvitnitskogo-tsentru-fondu-u-stolichnomu-dityachomu-onkotsentri-vidkrilasya-vistavka-kartin-khudozhnitsi-sofiji-knish
http://mvfund.org/novini/559-za-pidtrimki-prosvitnitskogo-tsentru-fondu-u-stolichnomu-dityachomu-onkotsentri-vidkrilasya-vistavka-kartin-khudozhnitsi-sofiji-knish
http://mvfund.org/novini/559-za-pidtrimki-prosvitnitskogo-tsentru-fondu-u-stolichnomu-dityachomu-onkotsentri-vidkrilasya-vistavka-kartin-khudozhnitsi-sofiji-knish
http://mvfund.org/novini/559-za-pidtrimki-prosvitnitskogo-tsentru-fondu-u-stolichnomu-dityachomu-onkotsentri-vidkrilasya-vistavka-kartin-khudozhnitsi-sofiji-knish
http://clsgpartners.blogspot.com/2015/09/blog-post.html
http://clsgpartners.blogspot.com/2015/09/blog-post.html
https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vorogi-ne-mozhut-buti-zradnikami-zradzhuyut-lishe-druzi-sofiya-knis-67-rokiv-pismennicya-hudozhnicya/603702
https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vorogi-ne-mozhut-buti-zradnikami-zradzhuyut-lishe-druzi-sofiya-knis-67-rokiv-pismennicya-hudozhnicya/603702
https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_vorogi-ne-mozhut-buti-zradnikami-zradzhuyut-lishe-druzi-sofiya-knis-67-rokiv-pismennicya-hudozhnicya/603702
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Мрій – Електронний текст. – Режим доступу: 

http://slir.masterdesant.com/festival/ukrayinska-versiya-

f-k/zhuri-festivalyu-konkursu/obrazotvorche-mistetstvo-

zhuri/sofiya-nikolaevna-knyish/,  вільний  

(дата звернення: 2016). – Назва з екрана. – Мова укр. 

“Мій маленький рай”[Електронний ресурс] : 

виставка живопису Софії Книш // Національна 

бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. – 

Електронний текст. – Режим доступу: 

http://nplu.org/vustavki.php?id=15, вільний (дата 

звернення: 2012). – Назва з екрана. – Мова укр. 

На полотнах зображене життя матеріальне, 

але зображене так радісно, що ясно стає на душі 

[Електронний ресурс] : [відкриття виставки “Родом з 

дитинства”] // Галерея «Соборності», Духовно 

просвітницький центр кафедрального собору УПЦ. – 

Електронний текст. – Режим доступу: 

http://soborna.church.ua/2015/09/09/na-polotnax-

zobrazhene-zhittya-materialne-ale-zobrazhene-tak-

radisno-shho-yasno-staje-na-dushi/, вільний (дата 

звернення: 9.09.2015). – Назва з екрана. – Мова укр. 

Петренко, М. Добра і щастя стає більше 

[Електронний ресурс] : [виставка живописних 

полотен і акварелей Софії Книш] // Національний 

технічний університет України “Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. – 

Електронний текст. – Режим доступу:  

http://kpi.ua/ru/935-11, вільний (дата звернення: 

20.11.2009). – Назва з екрана. – Мова укр. 

 

http://slir.masterdesant.com/festival/ukrayinska-versiya-f-k/zhuri-festivalyu-konkursu/obrazotvorche-mistetstvo-zhuri/sofiya-nikolaevna-knyish/
http://slir.masterdesant.com/festival/ukrayinska-versiya-f-k/zhuri-festivalyu-konkursu/obrazotvorche-mistetstvo-zhuri/sofiya-nikolaevna-knyish/
http://slir.masterdesant.com/festival/ukrayinska-versiya-f-k/zhuri-festivalyu-konkursu/obrazotvorche-mistetstvo-zhuri/sofiya-nikolaevna-knyish/
http://nplu.org/vustavki.php?id=15
http://soborna.church.ua/2015/09/09/na-polotnax-zobrazhene-zhittya-materialne-ale-zobrazhene-tak-radisno-shho-yasno-staje-na-dushi/
http://soborna.church.ua/2015/09/09/na-polotnax-zobrazhene-zhittya-materialne-ale-zobrazhene-tak-radisno-shho-yasno-staje-na-dushi/
http://soborna.church.ua/2015/09/09/na-polotnax-zobrazhene-zhittya-materialne-ale-zobrazhene-tak-radisno-shho-yasno-staje-na-dushi/
http://kpi.ua/ru/935-11
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Родічкіна, Анна. Щастя в картинах та віршах 

[Текст] : [художниця і письменниця Софія Книш, 

жителька Деснянського р-ну] // За київським часом. - 

2015. - листоп. (№ 35). - С. 4 : фото. 

“Родом із дитинства”. Виставка картин 

Софії Книш [Електронний ресурс] // Сад Любові та 

Радості. Україна – країна Здійснення Мрій. – 

Електронний текст. – Режим доступу: 

http://slir.masterdesant.com/rodom-z-ditinstva-vistavka-

kartin-sof/, вільний (дата звернення: 18.10.2014). – 

Назва з екрана. – Мова укр. 

София Кныш [Електронный ресурс] : [жизнь 

и творчество] // Христианская книга. – Електронный 

текст. – Режим доступа: 

http://www.kniga.org.ua/author/knysh-sofiya/, 

свободный (дата обращения: 2016). – Название с 

екрана. – Яз. рус. 

У Галереї мистецтв Деснянського району 

відкрито експозицію робіт Софії Книш “Щастя 

моє” [Електронний ресурс] // Офіційний інтернет-

портал Державної адміністрації Деснянського 

району в місті Києві”. – Електронний текст. – Режим 

доступу:  http://desn.kievcity.gov.ua/news/3342.html, 

вільний (дата звернення: 21.12.2015). – Назва з 

екрана. – Мова укр. 

У галереї “Соборна” завершилась виставка 

Софії Книш (+Відео) [Електронний ресурс] // 

Галерея «Соборна»,просвітницький центр 

кафедрального собору УПЦ. – Електронний текст. – 

Режим доступу: http://soborna.church.ua/2015/09/27/u-

galereji-soborna-zavershilas-vistavka-sofiji-knish-

http://www.kniga.org.ua/author/knysh-sofiya/
http://desn.kievcity.gov.ua/news/3342.html
http://soborna.church.ua/2015/09/27/u-galereji-soborna-zavershilas-vistavka-sofiji-knish-video/
http://soborna.church.ua/2015/09/27/u-galereji-soborna-zavershilas-vistavka-sofiji-knish-video/
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video/, вільний (дата звернення: 27.09.2015). – Назва 

з екрана. – Мова укр. 

Фотосесія Наталії Веселицької майстер-

класу Софії Книш,28 серпня 2015 року 
[Електронний ресурс] // Сад Любові та Радості. 

Україна – країна Здійснення Мрій.  – Електронний 

текст. – Режим доступу: 

http://slir.masterdesant.com/fotosesiya-nataliyi-

veselitskoyi/, вільний (дата звернення: 02.09.2015). – 

Назва з екрана. – Мова укр. 

Художниця Софія Книш [Електронний 

ресурс] // Персональний сайт Галини Міновицької. – 

Електронний текст. – Режим доступу: https://priut-

zimorod.ru/p0146.htm, вільний (дата звернення: 

2015). – Назва з екрана. – Мова рос. 

Юрченко, Марія. Щастя в картинах та віршах 

Софії Книш [Електронний ресурс] // Електронне 

видання Вечірній Київ. - Електронний текст. – 

Режим доступу:  

https://www.vechirniykiev.com.ua/news/shchastya-v-

kartynakh-ta-virshakh-sofii-knysh, вільний (дата 

звернення: 28.02.2016). – Назва з екрана. – Мова укр. 

 
 

 

 

 

http://soborna.church.ua/2015/09/27/u-galereji-soborna-zavershilas-vistavka-sofiji-knish-video/
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