
Думанська Оксана 

(українська письменниця, перекладачка) 

Оксана Іванівна народилася 25 січня 1951 р. в с. 

Локня Кролевецького району Сумської області. 

Закінчила філологічний факультет Київського 

державного університету ім.Т. Г. Шевченка. 

Пані Оксана – авторка понад як 10 книг, 

доцент Української академії друкарства. Член 

НСПУ з 2004 року. Вийшла добровільно зі Спілки. 

Лауреат премії імені Дмитра Нитченка за оборону 

українського слова (2004); лауреат літературної премії ім.Ірини Вільде (2007). 

Першу свою книжку Оксана Думанська видала у п'ятдесят років. 

Авторка стала відомою завдяки своїм книгам «Графиня з Куткора», «Спосіб 

існування білкових тіл» ( у перевиданні «Школярка з передмістя»), «Оповідки з 

жіночої торебки», «Романи на одну ніч», «Хроніки пригод Гєня Муркоцького» та 

«Дитя епохи». Книга «Бабусина муштра» призначена для найменших читачів і 

оповідає історію взаємин маленької дівчинки і бабусі. 

Як перекладач працювала над виданням твору Миколи Гоголя «Тарас 

Бульба», що вийшло у видавництві «Світ дитини». Літературно опрацювала 

історичну повість З. Левицької “При битій дорозі” та роман В. Короліва-Старого 

“Чмелик”. 
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