
Народ мій є! Народ мій завжди буде! 
Ніхто не перекреслить мій народ! 
Пощезнуть всі перевертні й приблуди 
І орди завойовників-заброд! 

                               

«Серед літераторів трапляються й такі, без 
яких їхня доба могла би спокійно обійтися, нічого 
істотного не втративши. А є такі, що стають 
виразниками свого часу, живими нервами його 
драм і борінь, відтворюють у собі самий дух епохи 
– її кровообіг проходить крізь них. Є такі, чия 
творчість стає мовби часткою нашого буття, 
часткою повітря, яким ми дихаємо… 
Симоненко такого типу поет!» 

Василь Симоненко

Олесь Гончар
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Організаційний комітет
Старєва Анна Михайлівна,

Чепурна Наталія Миколаївна,

— Удовиченко Олена Олександрівна,

— Роскіна Тетяна Іванівна,

—Гич Галина Миколаївна,

— Месевря Ольга Іванівна,

— Шуляр Василь Іванович,

— Цуркан Людмила Вікторівна,

Голова комітету –

Співголова –

Заступники: 

Відповідальні:

 
к. пед. н., доцент, директор Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти.

 
к. пед. н., доцент, ректор Черкаського обласного 
інституту післядипломної освіти педагогічних 
працівників.

директор Науково-методичного центру Миколаївської 
міської ради.

директор Науково-педагогічної бібліотеки м. Мико-
лаєва, відмінник освіти України.

к. пед. н., доцент, завідувач кафедри мовно-літературної 
та художньо-естетичної освіти МОІППО.

завідувач лабораторії гуманітарних дисциплін 
Черкаського обласного інституту післядипломної 
освіти педагогічних працівників.

 

к. пед. н., доцент, професор кафедри мовно-літературної 
та художньо-естетичної освіти МОІППО, заслужений 
учитель України.

методист Науково-методичного центру Миколаївської 
міської ради.
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Члени організаційного комітету:

1. Божко Олена Петрівна,

2. Діордіца Діна Павлівна,

3. Кадука Микола Миколайович,

4. Картузов Костянтин Миколайович,

5. Кремінь Дмитро Дмитрович,

6.Півень Галина Григорівна,

7. Січкар Світлана Іванівна,

старший викладач кафедри мовно-літературної та 
художньо-естетичної освіти МОІППО.

завідувач лабораторії методики викладання мов і 
літератур МОІППО.

директор Тарандинцівської ЗОШ імені В. А. Симо-
ненка Лубенської районної ради Полтавської 
області, заслужений учитель України. 

заступник директора Науково-педагогічної 
бібліотеки м. Миколаєва.

голова Миколаївської обласної організації 
Національної спілки письменників України, лауреат 
Шевченківської премії.

заступник директора з науково-педагогічної роботи 
МОІППО. 

методист лабораторії гуманітарних дисциплін 
Черкаського обласного інституту післядипломної 
освіти педагогічних працівників.
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14.00–14.30

Кремінь Тарас Дмитрович,

Старєва Анна Михайлівна,

Роскіна Тетяна Іванівна,

«Україно, ти моя молитва»

«Словом оживімо поета …»

  

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 31 (читальна зала)

к. філ. н.,  доцент,  докторант, народний депутат України

к. пед. н., доцент, директор Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти (5 хв.)

директор Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва, 
відмінник освіти України (5 хв.)

(до 80-річчя від дня народження Василя Симоненка) 

читання творів В. Симоненка

Реєстрація учасників Симоненкових читань, 
флеш-моб виконання творів Василя Симоненка 
(відеозапис виразного читання текстів митця)

Вітальне слово:

Презентація книжкової виставки

Демонстрування відео флеш-мобу:

П Р О Г Р А М А 
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Модератори:

  Симоненкові читання

Микола Сом про Василя Симоненка

Роскіна Тетяна Іванівна,

Картузов Костянтин Миколайович,

Радутна Наталя Василівна,

Парунакян Нонна Рафіківна,

14.30–16.00
Пролог

«Я ВОСКРЕС, ЩОБ ІЗ ВАМИ ЖИТИ»

директор Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва, 
відмінник освіти України

заступник директора Науково-педагогічної бібліотеки м. 
Миколаєва

завідувач інформаційно-бібліографічним відділом 
Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва

завідувач відділу обслуговування користувачів Науково-
педагогічної бібліотеки м. Миколаєва

 (до 20 хв.)

(аудіозапис голосу Василя Симоненка)

(відеоспогад)

С П І В П Р А Ц І
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Слово про поета від миколаївців:

Модератори літературного портрета:

Спогади черкащан і полтавчан: он-лайн включення

Модератори та учасники:

Василь Симоненко як явище, «найбільший 
шістдесятник з шістдесятників» 

Шуляр Василь Іванович,

Кремінь Дмитро Дмитрович,

Зажинок Василя Симоненка …

Месевря Ольга Іванівна,

Жук Петро Миколайович,

к. пед. н., доцент, професор кафедри мовно-літературної 
та художньо-естетичної освіти МОІППО, заслужений 
учитель України

голова Миколаївської обласної організації Національної 
спілки письменників України, лауреат Шевченківської 
премії

завідувач лабораторії гуманітарних дисциплін 
Черкаського обласного інституту післядипломної освіти 
педагогічних працівників

журналіст, м. Черкаси
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Гудзима Микола Іванович,

Січкар Світлана Іванівна,

Он-лайн екскурсія 
до зразкового літературного музею

імені В. А. Симоненка 
Тарандинцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

імені В. А. Симоненка 
Лубенської районної ради Полтавської області

Яценко Світлана Борисівна,

Спогади про Василя Симоненка:

Симоненко очима земляків
у візуальному мистецтві

учитель колегіуму «Берегиня», м. Черкаси

методист лабораторії гуманітарних дисциплін 
Черкаського обласного інституту післядипломної освіти 
педагогічних працівників

 
учитель світової літератури, учитель вищої квалі-
фікаційної категорії, старший учитель, керівник 
зразкового літературного музею В. А. Симоненка

 

Екскурсовод:

 однокласники, учителі
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старший викладач кафедри мовно-літературної та 
художньо-естетичної освіти МОІППО

завідувач інформаційно-бібліографічним відділом 
Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва

Від учнів ІІІ курсу Миколаївського муніципального акаде-
мічного коледжу:

  
  

  
Керівник – 

Від студентів відокремленого підрозділу «Миколаївський 
філіал Київського національного університету культури і 

Мовний феномен творів Симоненка

Божко Олена Петрівна,

«В. Симоненко.
«Я для тебе горів, український народе»

Радутна Наталя Василівна,

Візуалізація-колаж
поезій Василя Симоненка

Гришак Ірина
Покидько Марія
Шпилєва Юлія

Токаренко Олена Іванівна

Бібліографічний огляд літератури

– «Задивляюсь у твої зіниці»,
– «Гранітні обеліски, як медузи»,

– «Язик»
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мистецтва», Чорноморського державного університету імені 
Петра Могили:

  
 музична гра-асоціація за поезіями

В. Симоненка;
 відео-поезія за мотивами творів 

Симоненка;
 

Керівник – 
к. пед. н., доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін 

к. філ. н., доцент кафедри української філології, теорії та 
історії літератури

Науково-педагогічні й педагогічні працівники Миколаїв-
ського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти:

1.
завідувач кафедри мовно-літературної та художньо-
естетичної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

Зубкова Марина
Сіднєва Юлія,

Пісоцький Сергій,

Кисленко Юлія
Гаврилова Олена Вікторівна,

Руссова Владлена Миколаївна,

Флеш-моб
виконання творів Василя Симоненка

 Гич Галина Миколаївна,

– «Не вір мені, бо я брехать не вмію»;

– «Задивляюсь у твої зіниці ...»

Учасники флеш-мобу (І сесія)
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2. 
завідувач лабораторії практичної психології, соціальної 
роботи та інклюзивної освіти.

3. 
методист вищої кваліфікаційної категорії лабораторії 
методики викладання мов і літератур.

4. 
кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільство-
знавчої освіти.

5. 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовно-
літературної та художньо-естетичної освіти.

6. 
старший викладач кафедри психології, педагогіки та 
менеджменту освіти.

7. 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, 
педагогіки та менеджменту освіти.

8. 
доцент кафедри психології, педагогіки та менеджменту 
освіти.

Білецька Валентина Вікторівна,

Денисова Світлана Петрівна,

Караульна Олена Миколаївна,

Кунашенко Олена Вікторівна,

Ляхова Валентина Петрівна,

Олійник Лія Миколаївна,

Пінюгіна Катерина Олександрівна,
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9. 
методист лабораторії менеджменту освіти.

10.  
старший викладач кафедри психології, педагогіки та 
менеджменту освіти.

11. 
кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
мовно-літературної та художньо-естетичної освіти, 
заслужений учитель України.

Слухачі курсів – учителі української мови і літератури, група 
№ 8, Миколаївський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти:

1. 
Підгороднянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, Первомайський район.

2. 
ВПУ технологій та дизайну, м. Миколаїв.

3. 
Вознесенська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, № 8.

Сєднєва Валентина Олександрівна,

Хортів Анна Валеріївна,

Шуляр Василь Іванович,

Циганенко Ірина Олександрівна,

Миронова І. О.,

Проценко Олена Сергіївна,

Учасники флеш-мобу (ІІ сесія)
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4. 
Радсадівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, Миколаївський район.

5. 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, м. 
Миколаїв.
 

6. 
Олександрівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, Вознесенський район.

7. 
Михайлівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, Новоодеський район.

8. 
Троїцька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
Новоодеський район.

9. 
Христофорівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, Баштанський район.

10. 
коледж МНУ імені  В. О. Сухомлинського.

Кіяшко Наталія Сергіївна,

Карашай Тетяна Геннадіївна,

Живченко Лариса Григоріївна,

Гацко Ганна Володимирівна,

Мельник Тетяна Іванівна,

Погорєлова Валентина Сергіївна,

Маковеєнко Юлія Вікторівна,
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11. 
Снігурівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1.

12. 
Первомайська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4.

13. 
учитель української мови і літератури, Миколаївський 
залізничний коледж.

методист лабораторії художньо-естетичної освіти

оператор ЕОМ Науково-педагогічної бібліотеки м. 
Миколаєва

художник-оформлювач Науково-педагогічної бібліотеки 
м. Миколаєва

 
методист лабораторії інноваційного розвитку та 
дистанційної освіти

Пацконь Оксана Миколаївна,

Шостак Наталія Іванівна,

Казакова Ольга Михайлівна,

Крик Дмитро Олексійович,

Горбенко Олег Володимирович, 

Іванова Яна Іванівна, 

Ільченко Олександр Владиславович,

Оператори флеш-мобу: 

Дизайн програми: 

Монтаж:
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Запрошуємо до ІІІ сесії флеш-мобу 
виконання творів В. Симоненка 
(до і по завершенню роботи читань)

Роботи учасників Симоненкових читань 
будуть розміщені на сайті МОІППО в 

розділі «Обличчя української культури», 
електронний журнал «Симоненко: 80» 

(moippo.mk.ua)
та на сайті Науково-педагогічної бібліотеки 

м. Миколаєва
(library.mk.ua)
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Контактні   телефони:

Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Моб. телефон – 0930093201

Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва

тел.:  (0512) 76-69-54

(м. Миколаїв, вул. Адміральська,4-а)

Завідувач кафедри мовно-літературної та 
художньо-естетичної освіти

(м. Миколаїв, вул. Адміральська, 31)

Директор

– Гич Галина Миколаївна

– Роскіна Тетяна Іванівна

Організатори Симоненкових читань вдячні всім 
колегам і шанувальникам творчості Василя 

Симоненка за участь та надані матеріали про 
ювіляра.
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Для записів
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