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«Нині в Україні є і гарні дитячі видавництва, і чимало 

авторів, які пишуть для дітей. Але, як на мене, досі бракує 

літератури, яка б не тільки розважала маленьких читачів, 

але й виховувала їх справжніми українцями, патріотами і 

гуманістами». 

Українська поетеса, прозаїк, публіцист Надія Павлівна 

Гуменюк народилася 2 січня 1950 року в селі Онацьківці 

Полонського району Хмельницької області. Закінчила Хмельницьке педагогічне 

училище (1970) та факультет журналістики Львівського державного університету ім. 

Івана Франка (1977). Працювала на радіо та у газетах. 

Вперше публікуватися почала у десятирічному віці у всеукраїнській газеті 

для школярів «Зірка». 1965 року стала переможцем літературного конкурсу на честь 

ювілею цього видання і була нагороджена двомісячною путівкою у Міжнародний 

дитячий табір «Артек». 

1972 року відбувся дебют письменниці в журналі «Радянська жінка», з 

благословіння Любові Забашти. Далі — публікації у журналах «Україна», 

«Жовтень», «Прапор», колективних збірках. 1992 року у видавництві «Каменяр» 

побачила світ перша збірка поезій Н. П. Гуменюк «Країна світла». У видавництві 

«Надстир'я» 1994 року вийшла збірка поезій «Каріатиди», а 2000 року — 

«Однокрил». 

Поезії Надії Гуменюк властиві громадянське звучання, філософське 

осмислення світу, щирість; вся вона пронизана ліричним струменем, що балансує  

десь на межі жорстокої дійсності і пошуку ідеалу, земного і небесного, 

скороминущого і вічного. 

Журналістську діяльність Надія Павлівна розпочала 1973 року в редакції 

Каланчацької районної газети на Херсонщині. Працювала кореспондентом 

Рівненського обласного радіо (1975–1980), завідувачкою відділу Луцької районної 

газети (1980–1985), редактором радіогазети Луцького шовкового комбінату (1987– 

1990), заступником головного редактора луцької міської газети «Народна трибуна» 

(1990–1995). Із 1996 року — редактор відділу культури Волинської обласної газети 

«Віче».   Надія   Гуменюк   також   є   автором   книжок   для   дітей.   Видавництво 

«Надстир'я» видало її дуже популярні серед дітей книжки «Чапики — Чалапики» 

(1990), «Веселка для Веселика» (2001), «Де гуляє крокотам» (2003), «Казка про 

козака Ярка і Яринку-Живинку» (2004), «Котилася писанка» (2004), а тернопільське 

видавництво «Підручники і посібники» — «Святвечір» (2003). 



Книжка «Веселка для Веселика» була представлена в Києві на книжковій 

виставці у Національній спілці письменників України як одне з найкращих видань 

для дітей 2001 року, а книжка «Де гуляє крокотам» отримала диплом в номінації 

«Література для дітей» на Першому книжковому форумі, що проходив у Тернополі 

у 2003 році. 

Автор збірок поезій «Країна світла» (1992), «Каріатиди» (1994), «Однокрил» 

(2000), «Тайнопис тиші» (2005), «Голос папороті» (2009); книжок для дітей 

«Чапики-чалапики» (1999), «Силует на вежі» (2005), «Зайчик полем чеберяє» (2006), 

«Боні і підземна ріка» (2007), «Яка мама в крокотама?», «Загадковий дирижаблик» 

(2008), «Зустріч на Босому мосту», «Таємниця Княжої гори» (2009), «У Янгола під 

крилом», «Білий вовк на Чорному шляху», «Буслик хоче до Світязя» (2010); книжки 

радіоп’єс «Охоронець для янгола» (2011). 

Заслужений журналіст України, Надія Павлівна - лауреат літературно- 

мистецької премії імені А. Кримського, премії ім. родини Косачів. Переможець 

всеукраїнських конкурсів «Золотий лелека», «Ярославів вал», «Відродимо забутий 

жанр» (на кращу радіоп’єсу), «Коронація слова». 

Нині Надія Павлівна працює редактором відділу культури Волинської 

обласної газети «Віче». 

Н. П. Гуменюк є членом Національної спілки журналістів України (з 1977 р.), 

членом Національної спілки письменників України (з 1995 р.). Нагороджена 

Почесним Знаком Національної спілки журналістів України. 
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