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ЗУСТРІЧ ІЗ ВІДОМИМИ 

УКРАЇНСЬКИМИ 
ДИТЯЧИМИ 

ПИСЬМЕННИКАМИ  
 

Я не уявляю собі повноцінного, 
всебічного розвитку особистості 
без того, щоб вона не мала своїх 
улюблених книжок, своїх улюблених 
письменників… 

Василь Сухомлинський 

 

 
 

17 січня 2013 року в 
Педагогічному інституті 
відбулася творча зустріч із 
відомими          українськими 
дитячими письменниками 
Анатолієм Леонтійовичем 
Качаном, Тамарою 
Опанасівною Коломієць, 
Василем Федоровичем 
Василашко, Василем 
Михайловичем Довжиком, 
Лесею Вікторівною Мовчун, 
Зіркою Захарівною Мензатюк. 

На святі дитячої книги були 
присутні студенти, викладачі та 
всі шанувальники творчості 
письменників. Нечасто 
трапляється так, що стіни 
одного закладу одночасно 
збирають декількох знатних 
людей української культури, які 
відомі своїми досягненнями та 
творчими                  здобутками.  

Кожен із них є неповторною 
особистістю з власним творчим 
життєвим шляхом. 
 

 
Т. О. Коломієць 

Дитячі письменники розповіли 
присутнім про свою творчість, з 
радістю  відповіли на поставлені 
запитання. Варто зазначити, що їх 
було не просто багато, а дуже 
багато…   

 

 
А. Л. Качан 

Жодним іншим словом, окрім 
як «свято», цю зустріч назвати не 
можна, адже студенти створили 
справжнє дійство: співали 
веселих пісень, виконували 
народні танці, декламували вірші.  

 

 
 
 

В. Ф. Василашко 

Зустріч була настільки 
цікавою, що викладачі кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін спільно з 
письменниками домовилися про 
подальшу співпрацю. 

 

 
З. З. Мензатюк 

Висловлюємо щиру вдячність 
Світлані Миколаївні Мартиненко, 
Антоніні Іванівні Мовчун та Лесі 
Анатоліївні Порядченко, а також 
студентам ІІ курсу напряму 
підготовки 6.010102 «Початкова 
освіта» за організацію та 
проведення такої цікавої та 
змістовної зустрічі. 
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150-РІЧЧЯ 
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА 
 

 
 

    03 лютого 2014 року 
виповнилося 150 років від дня 
народження  Володимира  
Івановича Самійленка  −  
українського поета-лірика, 
сатирика, драматурга і 
перекладача.     

Володимир Самійленко в усіх 
жанрах творчості виявив себе 
митцем із тонким відчуттям слова, 
неповторною манерою письма. 

У його віршах звучать високі 
почуття любові до Батьківщини 
(«Україні», «Веселка),  традиційні 
теми ролі митця, мистецтва в 
суспільному житті («Пісня», 
«Елегії», «Не вмре поезія»). 

Кращі його сатиричні твори 
«Ельдорадо», «Як то весело жить 
на Вкраїні», «На печі», «Мудрий 
кравець», «Невдячний кінь» стали 
зразком гумористичного жанру. 

Із успіхом виступав Володимир 
Самійленко і як драматург, 
написавши кілька комедій, 
драматизованих гуморесок: 
«Драма без горілки», «Дядькова 
хвороба», «У Гайхан-бея», а також 
визначну драматичну поему 
«Чураївна». 

 Чимало зробив і як перекладач 
українською мовою російської та 
зарубіжної класики. 

 

З ДНЕМ  
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

 

 
 

14 лютого ми відзначаємо День 
святого Валентина −  покровителя 
всіх закоханих.  

У цей день, коли крізь 
хуртовинну зиму вже відчутно 
подих весни, коли для любові 
пробуджуються серця, ми вітаємо 
викладачів і студентів із Днем 
святого Валентина!  

Напевно, саме в цей день 
народжуються ніжні проліски. І ми 
бажаємо Вам, щоб і у Вашій душі 
розквітли перші весняні квіти, 
даючи дорогу новим або старим, 
але найголовніше −  великим, 
світлим, чистим почуттям.   

Життя є любов, тому без 
любові життя неможливе!  

Бажаємо не лише у цей день, а 
й щоденно кохати і бути коханими! 

 Нехай серед святкових 
валентинок обов’язково буде від 
єдиної, коханої, головної в житті 
людини!  

Кохаймося, бо ми того варті! 

 

ДО ЮВІЛЕЮ  
БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 
 

ВЕЛИКИЙ УКРАЇНЕЦЬ 
(присвячується Б. Д. Грінченку) 

 
З любов’ю в серці народився, 
Великим вчителем він став, 
Ні разу зі шляху не збився, 
Свій спадок нам заповідав. 
 
Він йшов крізь терен і роздоли, 
Назад ні кроку не вертав, 
В його очах ніхто й ніколи 
Зла і ненависті не вбачав. 
 
Хоч вчителем простим 
здавався, 
Любив дружину й правильно 
жив, 
До Просвітителя піднявся 
І для народу він творив. 
 
Був драматург і лексикограф, 
Поет і «Читаночки» автор. 
І, навіть, фольклорист-
етнограф, 
Журналів і газет редактор… 

 
Ще говорить про нього будуть, 
Хоч вже пройшло багато літ. 
А українці не забудуть, 
І вдячним буде цілий світ! 

2013 
Ірина Омелянчук, випускниця 
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