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Шановні читачі! 
 

     До вашої уваги пропонуємо пам’ятку, 
присвячену українській художниці та 
письменниці Катерині Штанко. 
     Катерина Володимирівна Штанко 
народилася 24 липня 1951 року у місті 
Сімферополі. У сім’ї Катерини малювали і 
тато, і мама, однак за фах обоє обрали 
науку. Тож узявшись за олівець, дівчинка 
продовжила мрію найрідніших людей. 
      Закінчила Кримське художнє училище, 
Київський державний художній інститут, 
творчу майстерню при Академії 
образотворчих мистецтв. 
     Найулюбленіша техніка художниці - 
акварель, еколайн, графітний олівець. 
Своїм пензлем вона творить дивовижні за 
фантастичністю і яскравістю світи. Є 
учасницею та переможницею багатьох 
українських і міжнародних виставок. 
     Майже 50 років займається 
книжковою ілюстрацією. У її творчому 
доробку – кілька десятків книжок для 
дітей. Співпрацювала з видавництвами 
«Веселка», «Дніпро», «Свенас», «Марка 
України», «Грані-Т». Зараз книжки із 
малюнками Катерини Штанко видають 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Видавництво 
Старого Лева». 
     2014 року у видавництві «А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА» вийшла книга «Дракони, 
вперед!», в якій Катерина Штанко 
виступила і як ілюстраторка, і як авторка. 
     Нагороджена багатьма почесними 
преміями та дипломами, її талант цінують 
і солідні видавці, і колеги-художники, і 
тисячі маленьких та дорослих читачів по 
всій країні. 
 
 

Відзнаки 

 

Видання, що їх ілюструвала Катерина 
Штанко, не раз здобували відзнаки на 
конкурсі «Мистецтво книги», зокрема: 

- 1981 р. – роман М. Пригари 
«Михайлик – джура козацький» 

- 1983 р. — збірка віршів Т. Шевченка 
«Мені тринадцятий минало» 

- 1986 р. - «Норвезькі народні казки» 
Також художниці були присуджені: 

2003 р. — перша премія конкурсу 
«Книжка року» за книжку «100 казок»  
2009 р. – друга премія 
Всеукраїнського конкурсу «Золотий 
лелека»  
2014 р. — «Дитяча книга року BBC» за 
книжку «Дракони, вперед!» 
2018 р. – звання «Заслужений 
художник України» 
2020 р. – була номінована на 
Меморіальну премію Астрід Ліндґрен-
2020 — The Astrid Lindgren Memorial 
Award (ALMA) за досягнення у 
літературі для дітей та юнацтва 
 

Твори, ілюстровані 
художницею 
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