
Новоушицький коледж ПДАТУ: ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ   

Зустріч з письменниками рідного краю 
22 січня 2020 року відбулася зустріч із письменниками та поетами Хмельниччини. 

Радісно на серці та щемно на душі, коли звичний день 

сповнюється особливим змістом та зустріччю із непересічними 

особистостями…Ось і сьогоднішній січневий день заграв сонячним 

блиском не тільки на дворі, а зігрів та об’єднав нас -  господарів, 

студентсько-викладацьку родину,  і гостей  діалогом невимушеним, 

щирим, світлим, конструктивним… Сьогодні наша альма-матір не 

тільки гостинно відчинила  свої двері, а й відкрила серця свої 

назустріч вельмишановним гостям, а це: Віталій Цезаревич 

Міхалевський -  поет-романтик, громадський діяч, доцент 

Хмельницького національного університету, кандидат  фізико-

математичних наук, Член Національної спілки  письменників та  журналістів України.  Михайло Петрович Цимбалюк -  

український письменник та поет, Член Національної спілки  письменників та  журналістів України, Лауреат  Хмельницької 

міської премії імені  Богдана Хмельницького, нагороджений Грамотою Верховної Ради  України та відзначений  Подякою 

Прем’єр – міністра України,  Йосип  Петрович Осецький  - український  поет, кандидат юридичних наук, доктор філософії 

у галузі права, член Конгресу літераторів України, Член Національної 

спілки  письменників та  журналістів України, один із небагатьох 

сучасних поетів, що пише ронделі, також займається дослідженнями у 

сфері порівняльно—історичного мовознавства  - українська мова і 

санскрит.  

Звучала, линула поезія, слово майстрів торкалося струн душі 

присутніх викладачів та студентів…Презентували дорогі гості свої твори, 

дарували щедро перлини своєї творчості, сповнювали враження студентів 

неперевершеним присмаком поезії. «… Бо ж слово проситься у вірш»,  

зазначає Віталій Міхалевський…«Тут би  жити, тут би жити! Тут би жити, 



душу до ниток  у цих полях росити….», підхоплює Михайло Цимбалюк…. А Йосип Осецький  продовжує: « Над провінцією 

неба вистача. Помістилися у небі до дрібниці   Наших пращурів молитви і печаль,  Світлі душі, їх надії, вік і час..». 

На добру згадку  гості  подарували  власні збірки поезій, а також видання  українського культурного фонду  «Список 

репресованої літератури. Заборонені видання 1920-30 років»  та альманах «Південний Буг» , 2019р.   

Студенти мали змогу почути думки митців щодо сучасного літературного процесу, пізнати секрети творчості, 

ознайомитися зі специфікою художнього слова, поринути у світ оригінальної авторської філософії.  

Розмова з митцями спонукала присутніх до осмислення сьогодення та майбутнього України через призму подій 

оголеного сьогодення, привернули увагу студентської молоді майстри поетичного слова до проблеми значимості рідної землі, 

родини, матері…одвічних цінностей та святинь ….. усвідомлення відповідальності за долю власну, долю країни, її майбутнє. 

  

До задушевної розмови  долучилися директор коледжу Івасик Мирослава Володимирівна, заступник директора з 

виховної роботи Валентина Віталіївна Шинкаренко, завідувачка методичним кабінетом Мефодовська Валентина Іванівна, 

завідувачка бібліотеко Мельниченко Галина Василівна та студенти - поціновувачі поетичного слова. 

Щиро дякуємо за зустріч та плекаємо надію на подальшу співпрацю….. 

Валентина Шинкаренко, методист вищої категорії 


