
Ніцой Лариса Миколаївна 

(письменниця, педагог, громадський діяч) 

Народилася 17 березня 1969 року. Викладала в 

Кіровоградській школі українську мову та літературу. 1990 

року переїхала до Києва з Кіровограда на запрошення 

голови Народного Руху В’ячеслава Чорновола. Була 

вчителькою української мови та літератури. Працювала в 

політичних структурах: Центральному апараті Народного 

Руху України; партії «Реформи і порядок», під 

керівництвом Віктора Пінзеника; у Верховній Раді України 

- помічником-консультантом народних депутатів. 

Навчалася за кордоном за програмами Демократичних інститутів. Має досвід 

ведення виборчих кампаній. Літературна діяльність тісно пов'язана з освітянською 

та громадською активністю. 

Лариса Ніцой – нове ім’я в літературі, яку прийнято називати дитячою. Її 

перші казки вийшли виходити окремими виданнями зовсім недавно, 2008-го, – і 

звідтоді з’являються одна за одною. Гарні, ошатні книжки, любовно оформлені 

Оленою Рощею або Арсеном Джанік’яном. Їх приємно брати в руки і роздивлятися, 

разом із маленькими слухачами. Їх цікаво читати. 

Лариса - ініціатор щорічного круглого столу «Книга на захисті дитячої 

душі», присвяченого Міжнародному Дню захисту дітей, за участю високих 

посадовців, письменників, діячів культури та освіти. 

Любить дітей, цікавиться психологією, колекціонує дитячі книжки та 

мультфільми. Захоплюється Фен-шуй. Любить облаштовувати своє житло, слухати 

музику, танцювати, організовувати свята. Вміє шити, в’язати, вишивати, плести 

макраме. Займається садівництвом, розводить квіти, любить вирощувати екзотичні 

рослини. Закінчила курси ландшафтного дизайну, курси художньої фотозйомки. 

Любить фотографувати, подорожувати Україною. Водить авто. Мріє віднайти час 

для навчання живопису. 

Також Лариса Ніцой - ініціаторка святкування в Україні Всесвітнього дня 

письменника, організаторка Всеукраїнського руху «Дорослі читають дітям», 

організаторка Всеукраїнської акції «Почитай мені, татку!», автор серії уроків для 

загальноосвітніх шкіл «Бібліотечний урок веде письменник», ініціатор першого 

письменницького флеш-мобу в Україні «Читаємо дітям!», співавтор театрального 

українсько-білорусько-російського проекту – вистави «Ярик і дракон» для 

Мінського театру «Зьніч» (казки - Лариса Ніцой (Україна), сценарій - Лявон Нікіта 

(Білорусія), музика - Ілля Прудников (Росія)). 



Дипломант міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова". 

Автор таких творів: 

2001 рік – «Казка про славного Орленка», присвячена річниці загибелі 

В.М.Чорновола. 

2006 рік – казкова повість «Пригоди лисеняти Бума» - І частина. 

2008 рік – казка «Як хом’ячок друзів шукав». 

2009 рік – казкова повість «Невигадані історії про звіряток-друзяток» - І 

частина 

2009 рік – «Казка про Українське Щастя» 

2010 рік – казка «Ярик і дракон» 

2010 рік – соціальна повість «Зомба» 

2012 рік – «Невигадані історії про звіряток-друзяток» - видання друге. 

2012 рік – «Ярик-векалка» 

2013 — «Ярик і рогатий Мі…» 

2013 — «Страшне страховисько» 

2014 — «Мій Блек» 

2014 — «Неслухи і вередулі» 

2015 — «Зомба або історія про милосердя» 

2015 — «Павлусь і Павлинка» 

2016 — «Дві бабуськи в незвичній школі або скарб у візку» 
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