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Сергій Вікторович Дзюба народився 20 вересня 

1965 року в місті Пирятин на Полтавщині в сім’ї 

робітників. З 1984 по1986 роки служив у Збройних 

силах. Навчався у Київському державному університеті 

ім. Т. Шевченка (факультет журналістики) (1982-1989). 

Після закінчення університету працює у Чернігові кореспондентом обласної 

молодіжної газети «Гарт» (1989-1992), головним редактором приватної «Нашої 

газети» (1992-1993), заступником головного редактора газети «Чернігівські 

відомості (1993-1999), власкором газети «Молодь України» (1993-1999), власкором 

радіо «Свобода» (1997-1999), головою ради громадської організації «Чернігівський 

медіа-клуб» (1998-1999), завідувачем відділу видання облдержадміністрації 

«Чернігівський вісник» (1999-2000), редактором чернігівського корпункту 

інформагенції «Медіа-простір» (2000-2002), керівником прес-служби обласного 

управління культури (2002-2004), директором видавництва «Чернігівські обереги» 

(2001-2005), керівником чернігівського корпункту журналу «Україна» (2009), 

завідувачем редакції радіо телерадіоагенції «Новий Чернігів» (2005-2011). 

З 2000 року президент ГО «Чернігівський інтелектуальний центр», голова 

Чернігівської міської організації Національної спілки журналістів України (з 2007 

р.), керівник школи молодого журналіста та обласної літературної студії (з 1993 р.),  

голова Комітету з нагородження Міжнародною літературною премією ім. М. Гоголя 

«Тріумф» (з 2004 р.), голова журі щорічних обласних конкурсів для дітей та молоді 

– літературного і журналістського (з 1999). 

Автор збірок поезій: «Колись я напишу останнього вірша» (1995), «Сонце пахне 

снігом і яблуками» (1997), «У липні наших літ» (2006), у співавторстві з Тетяною 

Дзюбою (дружина) «Розмова чоловіка і жінки» (2013); книжок пародій «Любов з 

тролейбусом» (2003», «Зима така маленька, мов японка» (2004), «Кожній жінці 

хочеться… на Марс» (2005); повістей-казок для дітей «Кракатунчик-кленовий бог» 

(1999), «Гопки для Кракатунчика» (2003), «Душа на обличчі. Нові пригоди 

Кракатунчика та його друзів» (2007); книг публіцистики з радіо версіями: «Тато у 

декретній відпустці» (2007), «Як я був агентом ЦРУ» (2008), «Ловець снів», 

«Замінований рай»  (2009), «Заєць, мавка і кулемет»  (2010), «Королі  і капуста», 

«Неймовірні пригоди українця Павлюка», «Життя між кулями» (2011), збірки прози 

та публіцистики «Троянці» (2012); численних літературно-критичних публікацій у 



періодиці. У співавторстві з І. Кулаковською написав роман із радіо версією для  

дітей «Потягуськи» (2008); автор і режисер радіоп’єс, в яких зіграв головні ролі. 

Упорядник антології сучасної української поезії «Пастухи квітів» (1999), 

«Станція Чернігів» (2002), «Під небом Полісся» (2003) та сучасної української прози 

«Чернігівський шлях» (2004), упорядник та видавець збірників поезії, прози і 

літературної критики молодих письменників «Кава для янголів» (2002) та «Кава для 

янголів. Вип. 2» (2004), співавтор збірника серії «СКІФ» «Готель на розі паралелей» 

(2001: Вип.1), упорядник і видавець збірників серії «СКІФ» «Настя Каменська з 

вулиці Вишневої» (2001: Вип. 2) та «Друже мій, кате» (2003: Вип.3). 

У співавторстві із заслуженим артистом України, композитором Миколою 

Збарацьким написав цикл пісень «Здрастуйте, рідні!». Автор музики пісень на вірші 

О. Блока, Б. Пастернака, Т. Дзюби, Р. Скиби, О. Кабанова, Ю. Бедрика та інших 

українських і зарубіжних поетів. 

Поезії Сергія Дзюби перекладені багатьма мовами світу: англійською, 

німецькою та португальською, російською, французькою, іспанською, італійською,  

грецькою, шведською, норвезькою, фінською, японською, китайською, 

в’єтнамською, турецькою, корейською, перською, арабською, івритом, 

бенгальською, угорською та румунською, албанською, польською, таджицькою, 

латиською та іншими мовами. Друкувалися в періодичних виданнях України та 

багатьох інших країн: США, Росії, Німеччини, Франції, Канади, Японії, Австралії,  

Бразилії, Ізраїлю, Чехії та інших країн. 

Сергій Дзюба – прекрасний перекладач. У його перекладі вийшли книги 

білоруської письменниці Л. Бондаревич, іракського поета Сограба Рагімі, 

казахського письменника Ауезхана Кодара, латиського письменника Іманта Аузіня,  

туркменського письменника зі Швеції Ака Вельсапара. У 2013 році разом із 

громадянкою Італії Л. Шутько переклав і упорядкував книжку казок «Закон радості» 

українською та італійською мовами. 

Нагороди та відзнаки 

Лауреат міжнародних та всеукраїнських премій і конкурсів: імені Михайла 

Коцюбинського (1998), Миколи Гоголя «Тріумф» (1999), Василя Стуса (1999), 

Дмитра Нитченка (Україна ― Австралія) (2000), Івана Кошелівця (Мюнхен, 

Німеччина) (2003), Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (2005, 2011), 

Вячеслава Чорновола (премія Державного комітету телебачення та радіомовлення 

України за найкращу публіцистичну роботу року) (2010), Миколи Лукаша 

(всеукраїнський конкурс гумору та сатири «Шпигачки») (2010), Пантелеймона 

Куліша (2011, 2013), Леоніда Глібова (2012), Панаса Мирного (2014), нагороди 

Української Православної Церкви Київського патріархату імені преподобного Паїсія 



Величковського (2014), Олекси Стороженка (2015), «Світ Пограниччя» (міжнародна 

літературна премія, нагороджений за визначну перекладацьку діяльність, Україна, 

2017), Івана Багряного — відзнака Фундації Івана Багряного (США) та 

всеукраїнського журналу «Бористен» (2017), «Відродимо забутий жанр» 

(всеукраїнський конкурс сучасної радіоп'єси) (2010), «Золотий тризуб» 

(всеукраїнський конкурс патріотичної поезії) (2011), «Смолоскип» (1994), 

«Гранослов» (1995), «Рукомесло» (перші місця в поезії та прозі) (2003) та ін. 

Неодноразово визнавався «Видавцем року» (2001—2005) та «Журналістом року» 

(1999, 2006, 2010), був «Волонтером року» (2000), багаторазовий переможець 

Чернігівського обласного конкурсу «Найкраща книга року» (з 1999-го, понад 

тридцять разів). 

У 2014 році став лауреатом міжнародних літературних нагород — «Золотий 

перстень» (Македонія), Синдикату болгарських учителів «Перемога» (Болгарія, 

Міжнародний фестиваль поезії «Славянска прегръдка»), «Золотий асик» 

(Казахстан), міжнародного фестивалю поезії в Лондоні (Велика Британія) та Малої 

Нобелівської премії — Міжнародної літературної премії імені Людвіга Нобеля 

«Будон» 

Нагороджений почесною грамотою Спілки болгарських письменників і 

нагрудним знаком «Золотий Пегас» за визначну літературну та перекладацьку 

діяльність і пропаганду болгарської літератури в Україні й світі (Болгарія, 2014). 

У 2015-му — лауреат Міжнародної літературної премії імені Ернеста Хемінгуея 

(Канада) ― за зміцнення творчих зв`язків між народами, лауреат XXXVII 

Міжнародного фестивалю поезії та верхньолужицької культури (Німеччина, 

Баутцен-Дрезден-Берлін), переможець міжнародного літературного конкурсу творів 

для дітей (Канада). 

У 2016 році — лауреат Міжнародного літературного конкурсу «Чеканне слово 

Бабеля» (Канада), присвяченого 125-літтю з дня народження письменника Ісаака 

Бабеля; лауреат XXXVIII-го Міжнародного фестивалю поезії та верхньолужицької 

культури (Німеччина, Баутцен). Лауреат Міжнародної літературної премії імені 

Веніаміна Блаженного (Білорусь - Австралія). Лауреат Міжнародної літературної 

премії імені Юзефа Лободовського (Польща). Нагороджений дипломом 

міжнародного фестивалю «Литаври» (Україна). Лауреат Міжнародного 

літературного конкурсу імені де Рішельє (Німеччина ― Україна, Одеса, понад 200 

учасників із 20-ти країн). Найвищі нагороди — два «Діамантових Дюки»: у 

номінаціях — «Поезія» та «Літературні Олімпійські ігри» (це — літературне 

багатоборство, де змагалися письменники, котрі працюють у різних жанрах, тобто 

С. Дзюба став першим Олімпійським чемпіоном із літератури). Здійснив творчу 

поїздку до Казахстану — на запрошення Казахського національного університету 



імені аль-Фарабі, зокрема взяв участь у святкуванні ювілею Міжнародного клубу 

Абая і міжнародного літературного журналу «Аманат» та казахського письменника 

Роллана Сейсенбаєва, у вечорі пам'яті класика сучасної казахської літератури 

Ауезхана Кодара. Читав лекції і проводив майстер-класи, презентації, творчі зустрічі 

в університеті імені аль-Фарабі, в Національній бібліотеці Казахстану (м. Алмати) та 

ін. Нагороджений медаллю Міжнародного клубу Абая за визначну творчу діяльність 

(2016). Лауреат Міжнародного літературно-мистецького фестивалю в Бухаресті 

(Румунія, 2016). 

У 2017 році здійснив творчі поїздки — до Польщі (Краків), Німеччини 

(Дрезден), Чехії (Прага) та Казахстану (Алмати). Переможець Міжнародного 

літературного конкурсу в Бельгії. Лауреат Міжнародної літературної премії 

видавництва «Арка»(Сербія). Нагороджений міжнародною медаллю Франческо 

Петрарки (Італія). Переможець Міжнародного літературно-мистецького фестивалю 

(Італія — Німеччина — Україна) та Міжнародного літературного конкурсу «Пушкін 

і Гоголь в Італії» (найвищі нагороди в номінаціях «Поезія» та «Проза» — 

«Діамантовий Дюк у Римі»). Лауреат Міжнародної літературної премії імені Олексія 

Жданова (м. Мінськ, Білорусь - Австралія). Лауреат XIX-го Всеукраїнського 

фестивалю журналістів «Азовське літо — 2017» (м. Бердянськ). Учасник IV 

Всеукраїнського фестивалю «Відродження українського села, його духовності та 

культури» (урочисто вручав нагороди Міжнародної літературно-мистецької 

Академії України; с. Піски Бахмацького р-ну Чернігівської обл., 2017). Переможець 

Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» (1 місце, м. 

Одеса, 2017). Переможець Міжнародного літературного конкурсу імені де Рішельє 

за 2017 рік (м. Одеса, Україна — Німеччина): нагороджений почесними 

міжнародними медалями Лесі Українки та Генріха Бьолля — німецького прозаїка і 

Нобелівського лауреата; отримав і «Діамантовий Дюк» — найвищу відзнаку цього 

українсько-німецького   конкурсу:   у   номінаціях   «Проза»,   «Публіцистика»   та 

«Переклади»). Лауреат Міжнародної літературної премії імені Гомера (Греція, 

2017). Нагороджений срібною медаллю аль-Фарабі (виготовлена зі срібла найвищої 

проби; почесна відзнака Казахського національного університету імені аль-Фарабі 

(Казахстан, м. Алмати, 2017). Нагороджений козацькою медаллю Івана Сірка (м. 

Київ, 2017). 

У 2018 році - лауреат Міжнародної літературної премії імені Антуана де Сент- 

Екзюпері (м. Париж, Франція). Лауреат Всеукраїнської премії «За подвижництво у 

державотворенні» імені Якова Гальчевського (м. Київ - м. Хмельницький). 

Нагороджений козацьким Хрестом за визначну міжнародну, творчу та патріотичну 

діяльність на благо України (м. Київ). Лауреат Міжнародної літературної премії 

імені Джека Лондона (м. Сан-Франциско, США). Здійснив творчу поїздку до 

Білорусі, в Мінськ. Провів презентації, виступив на науковій конференції. Його 



урочисто нагородили премією імені Максима Танка та нагрудним знаком Спілки 

письменників Білорусі «За великий внесок у літературу» (2018). Книжка «На 

палаючому Сході», до якої увійшли і матеріали Сергія Дзюби, стала лауреатом I 

Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» (м. Київ, 2018). 

Переможець ХХ-го ювілейного Всеукраїнського фестивалю журналістів «Азовське 

літо-2018» (м. Бердянськ). Учасник V Всеукраїнського фестивалю «Відродження 

українського села, його духовності та культури» (урочисто вручав нагороди 

Міжнародної літературно-мистецької Академії України; співав, танцював, читав 

вірші, грав на баяні і гітарі, скакав на білому коні, дарував свої книги з автографами; 

с. Піски Бахмацького р-ну Чернігівської обл., 2018). Лауреат Міжнародної премії 

авторської пісні імені Василя Симоненка (м. Київ - м. Луцьк, 2018). Переможець 

Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання» (Національна 

спілка журналістів України, м. Одеса, 2018). Лауреат Міжнародної літературної 

премії імені Михайла Булгакова (2018). Лауреат Міжнародної літературної премії 

імені Ільфа і Петрова (2018). Гран-прі, лауреат премії «Діамантовий Дюк» в поезії та 

публіцистиці (Міжнародний літературний конкурс імені де Рішельє, м. Одеса, 

Україна - м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина, 2018). Здійснив творчу та наукову 

поїздку до Казахстану, в м. Алмати,- на запрошення Казахського національного 

університету імені аль-Фарабі. Урочисто вручив там нагороди Міжнародної 

літературно-мистецької Академії України. А його дружину - доктора наук із 

соціальних комунікацій, професора, академіка Національної Академії наук вищої 

школи Казахстану Тетяну Дзюбу відзначили Срібною медаллю аль-Фарабі - 

високою державною нагородою Казахстану (2018). Нагороджений почесним 

дипломом «Особистість слова і справи» (Міжнародна Академія діячів літератури,  

мистецтва та комунікацій, Німеччина, Франкфурт-на-Майні). Переможець 

міжнародного конкурсу імені Олеся Гончара журналу «Бористен» (2018). 

У 2019 році – нагороджений почесною міжнародною медаллю Мігеля де 

Сервантеса (Іспанія-США-Канада). Лауреат Міжнародної літературної премії імені 

Владислава Ходасевича (Білорусь, м. Мінськ, 2019). 

 

 
Знак народної пошани — Орден «За розбудову України» (2016, найвища 

відзнака громадського об"єднання «Країна»). 

Відзнака міністра оборони України ― медаль «За сприяння Збройним Силам 

України» (2009). 

Ювілейна медаль Українського фонду культури «За вірність заповітам 

Кобзаря» — до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка (2014). 

Міжнародна патріотична нагорода — Медаль Івана Мазепи (2016). 



Медаль Богдана Хмельницького (2016). 

Медаль «За відродження України» (2016). 

Міжнародна медаль Олександра Довженка (2017). 

Почесна грамота Кабінету міністрів України (2004). 

Почесні грамоти Спілки письменників Білорусі (2010), Національної спілки 

письменників України та Національної спілки журналістів України (20 вересня 2014 

р.). 
 

Відзнаки Української спілки ветеранів Афганістану — медалі «30 років з дня 

введення військ в Афганістан» — за публікації та радіопередачі на афганську 

тематику (2015 р.) та «20 років з дня виведення військ з Афганістану» — за 

публіцистичні книжки «Замінований рай» і «Життя між кулями» (нагорода 2016 

року). 

Почесна грамота Чернігівської обласної ради (2008). 

Почесна грамота Чернігівської обласної державної адміністрації (2004, 2015). 

Почесні грамоти Чернігівської міської ради (неодноразово). 

Почесні грамоти галузевих міністерств України: культури і мистецтв; оборони 

(неодноразово), сім'ї та молоді (двічі). 

 

 
Член НСПУ з 1996 року. 
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