
Дев’ятко Наталія Володимирівна 

(поетеса, прозаїк, перекладач) 

Наталія Володимирівна Дев’ятко народилася 11 січня 

1983 року у м. Дніпропетровську. Закінчила 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся 

Гончара (факультет Систем і засобів масової комунікації), 

аспірантуру Дніпропетровського національного університету 

ім. О. Гончара (спеціальність — журналістика). 

Кандидат філософських наук (соціальна філософія). 

У   2007-2009   роках   редактор   відділів   «Критика», 

«Проза», «Конкурс», першого україномовного журналу 

фантастики «Український Фантастичний Огляд» (УФО). Засновник та організатор 

щорічного літературного конкурсу «Современная нереалистическая проза» (2006- 

2009 рр.). Член журі і координатор щорічних обласних літературних конкурсів 

«Молода муза» (2008-2011 рр.), «Літературна надія Дніпра» (2011), «Україна є!» 

(2011), член журі Всеукраїнської літературної премії ім. Олександри Кравченко 

(Девіль) (2013). 

Керівник обласного літературного об’єднання ім. П. Кононенка. 

Пише українською і російською мовами. Працює в широкому спектрі жанрів 

– психологічна проза, фантастика, фентезі, пригодницькі казки для дітей та юнацтва. 

Твори публікувалися у журналах «Січеслав», «Крила», «Бористен», «Саксагань», 

«Порог», «Полдень, XXI век», «Шалтай-Болтай», «Український Фантастичний 

Оглядач», «Дніпро», «Захід-Схід», «Жирафа Рафа, в газеті «Літературна Україна» 

тощо. 
 

Автор книг: «Между светом и тенью» (2003), «Три кроки до Світанку» (2005), 

«Казки Країни Сновидінь» (2007), пригодницької трилогії «Скарби Примарних 

островів» - «Карта і компас» (2011), «Кохана Пустельного Вітру» (2012). 

Упорядник колективних збірників «У вирі дум і почуттів» (2008), «Юності 

омріяні шляхи» (2009), «Віддзеркалення небес» (2010), «Україна є!» (2011), «Барви 

слова» (2011), «Світанкова палітра» (2012), «Небесна сюїта» (2012). 

Автор і керівник проекту «Аудіокнига «Письменники Дніпропетровщини – 

шкільним бібліотекам» (2012) разом із Е. Заржицькою і Ф. Сухоносом. 

Співавтор книги «Сяєво жар-птиці: Антологія літератури для дітей та 

юнацтва Придніпров'я (1883-2008)» (2009), альманахів і збірників «Собори наших 

душ» (2000), «Гранослов» (2002), «Гранослов запалює зірки» (2003), «Коктебель 



2005: Зорі над морем» (2005), «Сила малого: Антологія сучасної малої прози» 

(2008), «Склянка часу» (2009), «Перша поетична збірка» (2009), «Форум» (2011), 

«Нова проза» (2011), «Digital Романтизм. Ювілейний випуск» (2012), «Склянка 

часу» (2012). 

Лауреат обласної премії «Обдаровані діти – надія України» (2000), 

переможець обласних конкурсів «Собори наших душ» (2000), «Молода муза» 

(2007), Міжнародного конкурсу молодих авторів родини Гнип (2010), дипломант 

Міжнародного дитячого фестивалю «Чарівна книжка» (1998, 1999), Міжнародного 

конкурсу кращих творів молодих українських літераторів «Гранослов» (2001), 

Всеукраїнського літературного конкурсу «Рукомесло» (2002). Нагороджена 

грамотою Всеукраїнського фестивалю дітей та юнацтва «Шевченко в моєму серці» 

(2004). Фіналіст конкурсу короткого оповідання «Сила малого» (2008), конкурсу 

короткого роману «Євроформат» (2008), Всеукраїнського поетичного конкурсу 

Літературного об’єднання «Кобзар» «Подорож Чумацьким шляхом» (2009), 

Четвертого всеукраїнського конкурсу сучасної радіоп'єси «Відродимо забутий 

жанр» (2010), Всеукраїнського конкурсу для творчої молоді від Національного 

університету «Острозька академія» (2011). «Скарби Примарних островів. Карта і 

компас» увійшли до десятки Всеукраїнського читацького рейтингу «Читають всі» 

(2011) і до Довгого переліку Літературної премії «Великий їжак» (2012). Дипломант 

міського конкурсу «Сузір’я муз Дніпропетровська» у номінації «Кращий 

мистецький твір для дітей» (2012), переможець конкурсу «Люби ближнього свого – 

як самого себе» відеопроекту «З Любов’ю до дітей» (2012) та ін. 

Член Національної Спілки журналістів України з 2000 р., Член Національної 

Спілки письменників України з 2006 р. 
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