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     Дана  бібліографічна  довідка   підготовлена  працівниками 
Загальноміського  бібліотечно-інформаційного  центру  м. Славутича. 
     Видання  присвячене    відзначенню  у  2011  році  70-річчя від  дня  
народження  Ганни Чубач  – відомої української поетеси, заслуженого 
діяча мистецтв України. 

     Довідка містить біографію, публікації про твори письменниці,  
видання та статті про її життя і творчість, розробки уроків, 
позакласних заходів, сценаріїв,  інтернет-ресурси про життя і 
творчість Ганни Чубач. 

     Матеріал розміщений за розділами в алфавітному порядку. 
     Посібник  розраховано  на  широке  коло  читачів. 

     

 
 
 
 
 
 
 

Укладачі:                          Панова Л.І., Соловйова Л.О., 
                                           Янченко О.О. 
Комп’ютерний 
набір:                                Соловйова Л.О. 
Відповідальна  
за випуск:                         Портная Н.В. 
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          В сучасній українській поезії Ганна Чубач – 
                             природний  лірик кохання, з найбагатших.  

                           У ліриці кохання, інтимній ліриці Ганни  
                                Чубач відчуваєш правду жіночого серця. 

                                                                                          Дзюба І.   
                                                                                                                                       

Біографія Ганни Чубач 
 

Народилася Ганна Танасівна Чубач у переддень Різдва, 6 
січня 1941 року, в селі Плоске Муровано-Куриловецького 
району на Вінничині в сім'ї хліборобів.  

Закінчила вечірню школу робітничої молоді, факультет 
журналістики Українського поліграфічного інституту та Вищі 
літературні курси при Літературному інституті ім. М. Горького 
в Москві.  

Працювала в редакціях газети "Літературна Україна" та 
журналу "Дніпро". Авторка 30 поетичних збірок ("Журавка" 
(1970), "Жниця" (1974), "Ожинові береги" (1977), "Заповіти 
землі" (1978), "Срібна шибка" (1980), "Святкую день" (1982), 
"Житня зоря" (1983), "Листя в криниці" (1984), "Літо без осені" 
(1986) та інших) й понад 200 естрадних пісень. За назвою 
першої ліричної збірки друзі одразу ж стали називати її 
ясноокою Журавкою.  

За ці роки в поетеси вийшло понад п’ятдесят книжок. 
Кілька з них адресовані дітям: "Вивчаймо самі", "Сонячна 
абетка", "Алфавітні усмішки", "Жук малий і волохатий", 
"Черепаха Аха", "Прикмети — не секрети" та інші. Дітям 
полюбилися її вірші, скоромовки, лічилки для дошкільнят і 
молодших учнів. Нині малята залюбки вивчають у садочках і 
школах літери за її "Абетками" та весело-виразні вірші.  
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Вірші поетеси перекладено російською, англійською, 
німецькою, чеською, болгарською, угорською, монгольською 
та іншими мовами.  

Нині Ганна Танасівна Чубач – заслужений діяч мистецтв 
України, лауреат республіканської премії імені Павла Усенка, 
Марусі Чурай, Міжнародної премії «Дружба», поетеса Божою 
милістю, і дитяча Берегиня. У 1997 р. у поїздці до Вашинґтона 
на Всесвітню конференцію «Література ХХІ століття» Чубач 
обрали радником від слов’янських народів. На Міжнародній 
презентації виставки «Жіночі голоси української літератури» 
(організованої у січні 2003 р. Національною парламентською 

бібліотекою України) серед 
видатних українок-
письменниць таких, як Олена 
Пчілка, Леся Українка, Марко 
Вовчок, Ольга Кобилянська, 
Наталя Кобринська, Ліна 
Костенко, названо і ім’я Ганни 
Чубач. 

Як усі талановиті люди, пані 
Ганна витримала нелегкі 

життєві випробування. Та вона вистояла. Тому, що мріяла й не 
опускала рук: «Я – рокована, що намрію, те й збувається. Люди 
приходять ті, з якими хочу спілкуватися. Чоловік у мене 
прекрасний – я такого собі намріяла, й ми зустрілись, дарма, 
що не в молоді роки» (взяла шлюб із генерал-лейтенантом, 
першим начальником Головного штабу Збройних сил України 
Георгієм Живицею, у 1992 р.). 

Проживає у м. Києві, веде авторську радіопередачу 
«Дзвінка ріка» (Канал «Культура»). 
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Твори Ганни Чубач 

 
Чубач Г. Вірші // Літ. Україна. – 1999.– 28 жовтня. – С.4. 

Чубач Г. Дзвінка ріка [Текст] : [Вірші з майбутньої книжки] // 
Літ. Україна.–1997.– № 35.– С. 4. 
Чубач Г.  З багатства  любові: Поезії //Хрещатик. – 1996. - №5-
6. – С.11. 

Чубач Г.  І час, і досвід, і роки і вірші. // Жінка. – 1993. -№2. – 
С. 10-11. 
Чубач Г.  Ласий кіт Івашко. - Харків:  Вид-во  «Ранок» Веста, 
2007.- 8с.:іл. – (Веселі цікавинки). 
Чубач Г. Лірика //Дивослово . – 1995. – № 7. – С.45. 

Чубач Г.  Лірика. //Жінка. – 1993. - № 2. – С.10. 
Чубач Г. Літо без осені: Лірика. – К.: Рад. письменник,1986. – 
181с. 
Чубач Г. Небесна долина: Вибрані поезії / Передм. І.Дзюби. – 
Укр. письменник, 1993. – 367с. 
Чубач Г. Очі  матері: Вірші та поеми / Передм. І.Дзюби. – 
К.:Вид. центр «Просвіта», 1996. – 192с. 
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Чубач Г. Серед зневір і сподівань: Лірика.- К.: Пульсари, 2006. 
– 208 с. 
Чубач Г. Хустка тернова: Поезії. – К.:ПП «Золоті ворота", 
2009. – 336 с. 
 

 
Про життя і творчість Ганни Чубач 

 
Антонюк Є. Лірика Ганни Чубач // Дивослово. – 1995. - №  7. – 
С. 43-45. 

Бистрицька В. Ганна Чубач: «Ми приходимо у світ для  
любові, все, що інше – неправда  гірка» // Київська правда. – 
2010. – 15квітня.-С.4. 
Ганна Чубач: «Сьогодні творча людина в державі – сирота» // 
Українська культура. – 1999. - №8-9. – С.6. 
Дзюба І. Мовою серця // Чубач Г. Небесна долина: Вибрані 
поезії. – Укр. письменник, 1993. – С. 3-13. 
Лобовик І. «Наша воля – іще не для нас»: Поезія Ганни Чубач 
// Літер. Україна. – 2004. – 22 січня. – С. 3. – [Рец. на  книгу Г. 
Чубач «Озвучена печаль»].  
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Патока В.В.  Журавка з подільського жита: До 70-річчя від дня 
народження Г.Т. Чубач // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 
2011. - № 1. - С. 32-41. 

Сагач Г. Небесно писать про земне: Роздуми про сповідь серця 
поезії Ганни Чубач // Газета для жінок. – 1995. - №2. – С.3. 

Сонце щодня нове : Ганна Чубач // Жінка. – 2000. - №12. – С.2. 
Чубач Ганна //  Оліфіренко С.М. та ін. Універсальний літ. 
словник-довідник. - Донецьк: Тов. ВКФ "БАО", 2008. - С. 393. 
 

Інтернет-ресурси про Г. Чубач 
 
pisni.org.ua›persons/1220.html -  Ганна Чубач - пісні, біографія. 

revolution.allbest.ru›literature/00320996_0.html - Мотиви і 
образи в ліриці Ганни Чубач. 

uk.wikipedia.org›wiki/ -  Чубач Ганна Танасівна — Вікіпедія.  

nplu.org›ua/events/calendar/2011…chubach.htm – Ганна Чубач. 

pulsary.com.ua›18.html - ЧУБАЧ ГАННА Дзвiнка рiка. Лiрика. 

frankolibrary.com›index.php?o=191 -  Віршоване диво: 
Книжечки Ганни Чубач: Абетки: Весела. Крилата. Смачна: зб. 
абеток. 
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