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Нові таланти цієї весни засвітилися на літературному небосхилі бібліотеки 

Вінницького національного медичного університету, яка організувала та гостинно 

приймала учасників конкурсу читців-декламаторів «Поетичні віражі», проведеного з 

нагоди Всесвітнього дня поезії. 

 Згуртувати талановиту молодь міста, активізувати її творчі можливості, 

сприяти виявленню і підтримці обдарованих молодих авторів, розвитку їх 

літературних талантів, вихованню любові та поваги до рідного слова – такою була 

мета конкурсу.  

Захід проводився за підтримки первинної профспілкової організації студентів 

(ППОС) ВНМУ ім. М. І. Пирогова, ФОП «Максимчук Борис Анатолійович», 

автошколи «На Поділлі». 

Виступи конкурсантів оцінювало представницьке журі, яке очолювали: Олег 

Романович Семко – головний режисер радіокомпанії «Місто над Бугом»; Микола 

Васильович  Матвійчук – голова профспілкового комітету ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 

доцент, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини; Марина 

Борисівна Ревенко – художній керівник та режисер народного театру-студії «Сьоме 

небо» та незалежного театру-студії «Птаха»; Віталій Леонідович Побережець – 

голова ППОС ВНМУ. 

Теплим вітальним словом до учасників конкурсу та присутніх звернулася 

директор бібліотеки Кравчук Неліна Миколаївна. Вона привітала всіх з Всесвітнім 

Днем поезії, відмітила роль поетичного слова в житті кожної людини та побажала 

конкурсантам натхнення, успіхів та перемоги.  

Для шанувальників слова, які захоплюються літературною творчістю, 

опановують мистецтво поетичного слова і мають власні літературні напрацювання, 

цей конкурс став унікальною можливістю проявити свій талант та згуртував чимало 

споріднених творчих душ з різних університетів міста: ВНТУ, ВДПУ, ВНАУ, ДонНУ, 

ВККіМ. Він дав можливість заявити про себе тим, у кому, можливо, не підозрювали 

митця навіть найближчі друзі.  

До участі у конкурсі долучилися понад 30 студентів, яким було запропоновано 

дві номінації: «Декламування віршованих творів українських та зарубіжних авторів» 

та «Декламування власних поетичних творів». Учасники, за бажанням, мали 

можливість взяти участь у двох номінаціях одразу. 

Атмосфера конкурсу була неймовірно щирою й емоційною. Всі конкурсанти 

демонстрували свої творчі здібності, намагаючись висловити та передати глядачам 

силу і красу, проникливість та ніжність поетичного слова.  

 Одні конкурсанти декламували вірші з напрацьованою подачею, але розуміння 

і підтримку у глядачів і журі знаходили й ті, хто надзвичайно хвилювався – однаково 

тепло приймали всіх. Особливий колорит виступам надавало національне вбрання 

конкурсантів. Талановиті, з багатобарвним сприйняттям світу, з очима, відкритими 

для всього прекрасного, конкурсанти декламували твори українською, англійською, 

польською та російською мовами. Значна кількість виразного читання поезій була 

здійснена під  музичний супровід, що сприяло кращому сприйняттю поетичного 

твору, створюючи прекрасну творчу атмосферу. 

Всі учасники гідно виступили, тому журі було дуже не просто визначити 

найкращих з кращих, адже необхідно врахувати ідею та зміст твору, його 



оригінальність, рівень поетичної майстерності, відтворення художнього образу, 

виразність виконання, емоційність, артистичність та сценічну культуру. 

Різнобарвну творчу палітру відомих поетів майстерно та лірично представили 

учасники конкурсу в  номінації «Декламування віршованих творів українських та 

зарубіжних авторів». Проникливе слово та експресивне  виконання уривку з твору В. 

Маяковського «Облако в штанах» вразило журі, захопило глядацьку аудиторію, що 

дозволило Воронецькому Олександру (ДонНУ)  вибороти І місце, ІІ місце – 

Атаманенко Вікторія (ВНАУ), яка особливо емоційно та водночас чуттєво прочитала 

твір Т. Шевченка «Розрита могила», ІІІ місце – Білошицька Моніка Маргарита 

(ВККіМ), яка артистично рідною мовою декламувала твір Юліана Тувіма 

«Побачення».  

Ліричне занурення у барви поезії продовжили талановиті автори-початківці, які 

представили твори духовно-філософського характеру, любовну лірику, свої роздуми і 

почуття про сучасний світ і своє місце в ньому.   

Високий рівень володіння художнім словом продемонстрували студенти в 

номінації «Декламування власних поетичних творів». Студентка Чан Аліна (ВНТУ) 

презентувала власний поетичний твір «Тарас». Сповнені глибоким змістом та 

душевним переживанням авторські рядки Аліни полонили не лише глядачів, але 

й членів журі. В результаті вона зайняла І місце у номінації  «Авторська поезія». 

Студентка із Намібії Накашоле Соіні (ВНМУ) за твір рідною мовою «The Dark 

Episode» отримала ІІ місце. З приємністю глядацька  аудиторія сприйняла авторську 

поезію Майданевич Ірини (ВНТУ) – за патріотичний вірш «Скажи мені, мамо» вона 

здобула ІІІ місце. 

Особливими призами журі було нагороджено конкурсантів: за складність 

виконання іноземними мовами: Володимиру Калініну (ВНМУ), Анастасію 

Паламарчук (ВНТУ), Андрія Шпілка (ВНМУ); за сценічний образ – Олену Баран 

(ВНМУ); за високу громадянську позицію – Патріянчук Лілію (ВНАУ); за високий 

рівень поетичної майстерності – Альону Кушнір (ВНАУ). 

Подяками та призами були відзначені всі учасники конкурсу, а переможців усіх 

номінацій нагороджено дипломами та цінними подарунками. Автори-початківці 

незабаром матимуть публікацію в однойменному виданні. Але найважливіше – всі 

отримали важливий досвід публічного виступу перед глядацькою аудиторією. Журі 

відзначили високий рівень робіт конкурсантів і побажали юним даруванням 

розвивати поетичний талант, вдосконалювати свої літературні здібності та радувати 

всіх новими здобутками. 

На завершення свята всі присутні мали можливість насолодитися вишуканою 

поезією Миколи Васильовича Матвійчука в авторському виконанні. 

Цього вечора у бібліотеці панувала особлива, незабутня та затишна атмосфера, 

яку намагалися створити організатори свята. Ця зустріч дала  можливість юним 

поетам прочитати вірші, поспілкуватись, потоваришувати, поділитись враженнями, 

позитивною енергетикою та щирими емоціями, розкрити власні  таланти та 

долучитися до світу Високої поезії. Студенти дивували, змушували захоплюватись 

ними – грали, співали та спілкувалися у колі однодумців.  

Всім учасникам дуже дякуємо за заряд позитиву, за старання, за любов до 

поетичного слова, за прагнення осягнути його і донести до оточуючих. Сподіваємося, 

всі з радістю згадуватимуть приємні хвилини щирого спілкування. 

 

 

 


