
Герланець Валерій Ілліч 

(журналіст, письменник) 

Герланець Валерій Ілліч народився 28 січня 1951 

року в місті Орську Оренбурзької області в Росії. Навчався в 

Донецькому політехнічному інституті і закінчив його 1974 

року. 1981 року закінчив Вищі курси режисерів і 

сценаристів при Держкіно і Союзі кінематографістів СРСР. 

Керував галузевою кіностудією, займався 

журналістикою і літературною творчістю. Був засновником 

і деканом факультету журналістики Донецького відкритого 

університету (нині Донецький інститут соціальної освіти). 

Працював головним редактором творчого об'єднання «Донецький центр гумору». 

Завідувач відділу науки і культури ПрАТ «Газета" Вечірній Донецьк "». Член 

генеральної ради з розробки Стратегії розвитку міста Донецька до 2020 року. 

Із 2009   -   року   головний   редактор   всеукраїнського   дитячого   журналу 

«Апельсин». Заступник голови правління обласної організації Конгресу літераторів 

України, член правління та голова Комісії театральної критики Донецького 

міжобласного відділення Національної Спілки театральних діячів України. 

Твори автора були опубліковані в дитячих журналах «Простоквашино», 

«Мурзилка», «Фонтан», «Пізнайко», «Апельсин» та інших . 

Опублікував більше 45 дитячих книг в прозі і віршах сумарним тиражем 

більше 650 000 екземплярів. Серед них: 

«Путешествие за звездой» (1993), «Новая рукавичка» (1998), «Невероятные 

приключения Медвежонка, Гагагава и Моли» (2000), «Счастливчик бегемот» (2001), 

«Бурундук і скриня» (2002), «Забияка Еж» (2003), «Как Туман на трамвае катался» 

(2004), «Хто в лесу живет?» (2004), «Кто в доме живет?» (2004), «Кто в речке 

живет?» (2004) «Новорічні пригоди» (2004), «Дивовижні пригоди Каркуші та 

Олівця» (2004), «Лена, Катя и Мылопуз Бессмертный» (2007), «Мурашка Юрашко» 

(2007), «Як сонечко плям позбавилось»(2008), «Удивительные приключение в 

страну     Канцелярии»     (2008),     «Приключения     Санта     Клаусенка»     (2009), 

«Перепутаница» (2010) и др. 

Лауреат літературних фестивалів та конкурсів. Перше місце в номінації 

«Твори для дітей» на конкурсі «Золотий Скіф» (Донецьк) (1999); Перше місце в 

номінації «Твори для дітей» на конкурсі «Кленові листки (Канада) (2002); Перше 

місце в номінації «Твори для дітей» на конкурсі «Територія миру і злагоди» 

(Москва) (2003); Лауреат Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв і п'єс 



«Коронація слова» у двох номінаціях: «Кіносценарії» та « П'єси» (2007); Лауреат 

літературної премії ім. Юрія Каплана Конгресу літераторів України і Міжнародної 

співдружності письменницьких спілок (2011); Лауреат міжнародного літературно - 

мистецького конкурсу видавництва «Deutsche aus Russland » ( Німеччина ) у 

номінації «Казка сьогодні» (2012). 

Нагороджений такими відзнаками: Дипломом «За вагомий внесок у розвиток 

вітчизняної дитячої літератури» Міжнародного Академічного Рейтингу 

популярності «Золота Фортуна» (2005); Почесним Знаком Української Православної 

Церкви і Грамотою Митрополита Київського і всієї України блаженнішого 

Володимира «За духовне виховання підростаючого покоління» (2007); Грамотою 

Митрополита Київського і всієї України блаженнішого Володимира «За духовне 

виховання підростаючого покоління» (2007); Почесним знаком «Золоте перо 

Донбасу» Донецької обласної організації Національної спілки журналістів України 

(2009); Медаллю А. С. Грибоєдова Московської міської організації СП Росії і Союзу 

письменників – перекладачів (2010); 

Валерій Ілліч - член Національної спілки журналистів України (з 1991 року), 

член Національної спілки театральних діячів України, член Всеукраїнської творчої 

спілки «Конгресу літераторів України». 

 

 
Твори 

Бурундук i скриня: [вiршi для дошк. віку] / В. І. Герланець; пер. I. Бондаря- 

Терещенка; іл. В.Трунової. - Харків: Ранок, 2002. - 12 с.: ілюстр. – (Перша книжечка 

моя). 

Бурундук и сундук: [стихи для детей дошк. возраста] / В. И. Герланец; ил. В. 

Труновой. – Харьков: Ранок, 2002. – 12 с.: ил. – (Моя первая книжка). 

Дивовижні пригоди Каркуші та Олівця: [повість-казка: для дошк. та мол. шк. 

віку] / В. І. Герланець; худож. Ю. В. Ландіна. - Харків: Веста: Ранок, 2004. - 80 с.: 

ілюстр. - (Почитайко). 

Їжак задирака: Віршована казка / В. І. Герланець; іл. Ю.Ландіна. - Х.: Ранок, 

2001. - 10 с.: ілюстр. - (Перша книжечка моя). 

Как Туман на трамвае катался: [сказки: для дошк. и мл. шк. возраста] / В. И.  

Герланец; худож. В. М. Юденков. - Харьков : Ранок, 2004. - 96 с.: цв.ил. - 

(Почитайка). 



Коли казка стає реальністю: [про обласний огляд-конкурс дитячих і 

молодіжних театральних колективів «Театральні ігри»] / В. Герланець // Апельсин. – 

2010. - №4. – С.10-11. 

Лена, Катя и Мылопуз Бессмертный : повесть с почти шпионским сюжетом : 

[для детей дошк. и мл. шк. возраста] / В. И. Герланец ; худож. В. Дунаева. - Киев : 

Пресса Украины, 2012. - 80 с. : цв. ил. 

Незвичайний гол: [фрагмент повісті «Чудовисько зі ставка»] / В. Герланець // 

Апельсин. – 2010. - №6. – С. 34-37. 

Неймовірні пригоди Ведмедика, Гагагава й Молі: весела повість-казка для 

дітей, які стануть дорослими, і для дорослих, які були дітьми / В. І. Герланець; пер. з 

рос. В. Бойко; худож. Д. В. Скляр. - Харків: Веста: Ранок, 2003. - 96 с.: ілюстр. 

Ненаписанная сказка / В. Герланец // Настенька. - 2015. - № 41/48. - С. 22-23. 

Новогодние приключения: [повесть-сказка: для детей мл. и сред. шк. возраста] / 

В. И. Герланец, Г. Ю. Рогинская; худож. Н. В. Стешенко-Дядечко. - Харьков: Веста: 

Ранок, 2004. - 64 с.: ил. 

Новорічні пригоди: повість-казка: [для дітей мол. та серед. шк. віку] / В. І. 

Герланець, Г. Ю. Рогінська; худож. Н. В. Стешенко-Дядечко. - Харків: Веста: Ранок, 

2004. - 64 с.: ілюстр. 

Переплутанка: казка / В. Герланець // Пізнайко. – 2012. - №4. – С. 3-5. 

Перепутаница: сказка-пародия / В. Герланец // Апельсин. – 2009. - №10. – С.36- 

37. 

Приключения Санта Клаусенка: сказка / В. Герланец // Апельсин. – 2009. - №11; 

№12. – С. 36-37. 

Профессии : [стихи : для детей дошк. возраста] / В. И. Герланец ; худож. В. А. 

Юдина. - Донецк : ВЕСКО, 2012. - 10 с. : цв. ил. 

Путешествие за звездой: Веселая фантаст. сказка для малышей, а также их 

сестер, братьев, мам и пап, бабушек и дедушек /В. Герланец; худож. А.Недял.- 

Донецк: Донеччина, 1993. - 16 с.: ил. 

Счасливчик бегемот: [сказка в стихах для дошк. возраста] / В. Герланец; ил. 

В.Трунова. - Харьков: Ранок, 2001. - 12 с.: ил. - (Моя первая книжка). 

Тайна летающей тарелки и другие весёлые истории : [повесть-сказка : для детей 

дошк. и мл. шк. возраста] / В. И. Герланец ; худож. В. М. Богдан. - Киев : Пресса 

Украины, 2012. - 64 с. : цв. ил. 



Удивительное путешествие в страну Канцелярию : откровенно детективная 

история : для дошк. и мл. шк. возраста / В. И. Герланец ; худож. Е. Ковалец. - Киев : 

Пресса Украины, 2011. - 48 с. : цв. ил. 

Удивительные приключения Каркуши и Карандаша: [сказки: для дошк. и мл. 

шк. возраста] / В. И. Герланец ; худож. Ю. В. Ландина. - Харьков: Веста: Ранок, 

2004. - 80 с. цв.ил. - (Почитайка). 

Хто в домі живе?: [вірші для дітей: для дошк. віку] / В. І. Герланець; худож. М. 

Ф. Коршунова. - Харків: Ранок, 2004. - 10 с.: ілюстр. 

Хто в лісі живе?: [вірші для дітей: для дошк. віку] / В. І. Герланець; худож. М. 

Ф. Коршунова. - Харків: Ранок, 2004. - 10 с.: ілюстр. 

Хто в річці живе?: [вірші для дітей: для дошк. віку] / В. І. Герланець; худож. М. 

Ф. Коршунова. - Харків: Ранок, 2004. - 10 с.: ілюстр. 

Чудо-огород : [стихотворение] / В. Герланец // Настенька. - 2015. - № 37/40. - С. 

21 

Щасливчик Бегемот: віршована казка: для дітей дошк. віку / В. І. Герланець; 

пер. з рос. І. Є. Бондар-Терещенко; худож. В. М. Трунова. - Харків: Веста: Ранок, 

2003. - 10 с.: ілюстр. - (Перша книжечка моя) 

Як Туман на трамваї катався: [казки: для дітей дошк. та мол. шк. віку] / В. І. 

Герланець; худож. В. М. Юденков. - Харків: Веста: Ранок, 2004. - 96 с.: ілюстр. - 

(Почитайко). 


