Немченк о Іван Васильович
(1958)
письменник, літературознавець,
переклач, краєзнавець

Народився 1 травня 1958 року в с. Лиманці Снігурівського району на
Миколаївщині. Закінчив філологічний факультет Херсонського державного
педагогічного інституту й аспірантуру Київського педагогічного університету ім. М.
Драгоманова. Сьогодні він доцент кафедри українського літературознавства ХДУ,
завідувач міжкафедральної наукової лабораторії «Українська література в
англомовному світі», член науковотворчої міжкафедральної лабораторії «Творча
спадщина Миколи Куліша». Кандидат філологічних наук. Веде дослідницьку і
краєзнавчу роботу. Головний редактор «Вісника Таврійської фундації». Виконує
обов’язки генерального писаря Херсонського куреня гумористів і сатириків, у якому
зареєстрований під прізвиськом Дойч.
Для студентів та читачів написав посібники «Література рідного краю» (1994),
«Позакласна й позашкільна робота з літературного краєзнавства» (1998), «Вежі
духовності. Посібник з літератури української діаспори» (2000 рік, разом з
Г.Немченко), монографію «Поезія Дніпрової Чайки» (2002). Численні матеріали до
наукових конференцій.
Друкуватися почав із 1982 року. Пише вірші, оповідання, казки, нариси, статті.
І.В.Немченко – літконсультант Літературної студії ім. Василя Вишиваного при ХДУ.
Бере участь у науковій і організаційній роботі по лінії Малої академії наук України.
Палкий пропагандист української культури. Бере участь у патріотичних організаціях
(народний рух «Просвіта», товариство «Україна»).
Із 1994 року був членом Херсонського літературномистецького гурту
«Малючок Степовичок».
Лауреат обласної премії ім. Миколи Куліша (2008) за драматичну поему «Світло
надії».
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