Січовик Ігор Прокопович
(1945)
український поет, прозаїк

Народився 17 червня 1945 року на Волині в селі Велицьк Ковельського району в
родині сільських вчителів.
Виріс на Херсонщині, де й закінчив школу.
Навчався у Дніпропетровському держуніверситеті та на Вищих літературних
курсах у м. Москві. Працював у редакції київської комсомольської молодіжної газети
«Молода гвардія».
Член Національної Спілки письменників України з 1978 року.
Пише з 12 років. Видав три книжки сатири та гумору для дорослих: «Жертва
моди» (1974), «Азбука для дорослих» (1986), «Зачарована шістка» (1977).
Написав два десятки книжок для дітей. Друкував твори у понад 100 збірниках.
Чимало з них вивчають у початковій школі. Вони містяться у «Букварях»,
хрестоматіях, читанках і методичних розробках. У творчому доробку І. Січовика –
дитячі віршовані казки «Хитра киця», «Сірничок», «Лісникчарівник», «Таємниця
острову коралів», понад 3 сотні загадок, тисяча скоромовок. Упорядкував навчальні
збірники для молодших школярів. А також «Дивокрай», «Дитячі ігри та розваги». Є
автором підручника для позакласного читання «Першокласник» і «Сонячне перевесло»,
«Чеберяйчик», «Дошкільнятко», а також «Математичні ігри», «Веселі задачі»,
«Таємниця десяти невідомих» та книжки «Весела школа».
2003 року створив і видава повість «Неймовірня пригоди барона Мюнхаузена в
Україні», в якій прагне привернути увагу до української історії. 2003 року написав
сатиричну політичну повість «Дурилло» (сповідь президентського песика).
Січовик має власний інтернетсайт „Словограй”.
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