


Творче об’єднання студентів “Літературна вежа”
сформувалось на базі гуртка любителів поезії, який

започаткував свою роботу навесні 1996 року. До

роботи гуртка долучились студенти, закохані в

поетичне слово та, власне, які й самі пробували

писати вірші. Перші роки на засідання гуртка

приходило 8 – 10 студентів. Та з часом коло

учасників ставало ширшим. До любителів поезії

приєднувались любителі музики та співу, студенти,

які захоплювались малюванням, декламуванням,

танцями. Тому любительський клуб переріс у

творче об’єднання “Літературна вежа”. В творчому

доробку “вежівців” чимало проведених заходів, а

ще більше планів.

Юрій, Руслана, Олег – ініціатори створення 
Клубу любителів поезії. 1996р.



За час існування гуртка бібліотекою було

підготовлено до друку перше і друге

видання поетичної збірки “На крилах

натхнення”, до якої увійшли вірші поетів-

початківців, членів гуртка, а також вірші

викладачів університету. За сприянням

ректорату побачила світ збірка віршів

“Схованки душі ” Ольги Швець - студентки

другого курсу, тепер уже лікаря загальної

практики - сімейної медицини.

2014 рік виявився вдалим для студентки-

випускниці Гюлане Мусаєвої. “Вічність-

загадка” – за такою назвою була надрукована

збірочка її віршів, написаних у стилі

синквейн.

На даний час гурток нараховує більше 30

учасників, молодих, палких і талановитих

студентів-медиків, які гідно нестимуть

звання лікаря впродовж усього життя,

несучи у серці вогник “Літературної вежі”.

2014р.



Покидаючи стіни нашого рідного Національного медичного

університету ім. М.І.Пирогова та нашу другу сім’ю
“Літературну вежу”, ми обіцяємо: Ніколи не забудемо дорогу

до Храму книги – бібліотеки, будемо повертатись до
невичерпного духовного джерела нашого студентського

об’єднання, будемо тримати професійну висоту, писати вірші,
не зраджувати дружби, підтримувати один одного у різних

життєвих ситуаціях.



Щороку в університеті урочисто проходять вечори
випускників “Літературної вежі”. На згадку студенти
отримують символічні дзвіночки і побажання успіхів у своїй
професійній діяльності та особистому житті.

2002р.

1997р.

2009р.

2006р.

…Я без вас в этом мире, друзья, птицей  раненой
Бьюсь крылом, но силен так ветра   порыв.
Расскажите, друзья, мне   про светлое, дальнее
И пустите меня отдохнуть, окно приоткрыв. 

Марченко Т. (вип.2002р.)  



2012р.

2014р.

“Літературній вежі” ВНМУ 
на 15-річчя

Считай, уже пятнадцать лет
В содружестве словесном этом
Прозаику как брат – поэт,
Прозаик – брат во всем поэту.

Из этой башни торжества
Душевных мук, святого света
На Божий мир глядит “братва”:
Внизу в нирвану ждет карета.

На облучке кареты той
Две нимфы из Библиотеки…
Свихнешься дивной красотой,.
когда они поднимут веки

З “Літературної вежі”
Злізай, прозаїку, поете…
Для відчуттів нема межі
І місць, безмежно, у карети.

29.03.2011р.
М.Пушкар,

професор, завідувач кафедри



Хто для слів гучних знайде одежу

Є гурток в медунівері “Вежа”

І якщо сказати по-секрету,

Завтра лікарі вони, вони й поети…

Так, вони поети й лікарі, 

мабуть, пишуть вірші до зорі,

мабуть,пишуть вірші про кохання, 

про свої таємні сподівання.

Завтра їм іти на семінари, 

завтра їм спізнитися на пари..

Завтра їм учити анатомію 

чи практикуватись на  фантомах.

А сьогодні - всі вони поети,

я їм зичу  успіху  і злету,

нині і сьогодні й повсякчас,

любі друзі, я вітаю вас.

У нас сьогодні спільні інтереси.

Як і ви, я нині поетеса.

Інше  все - на кінчику пера

Радості, надії  і  добра.

Ж. Дмитренко

2013р.

зустріч з вінницькою поетесою Ж. Дмитренко



Щороку бібліотека проводить Шевченківські свята: голосні
читання та інсценізації творів Шевченка, літературно-музичні
вечори. З особливою урочистістю пройшло відзначення 200-річного
ювілею Великого Кобзаря.

І мене в сем’ї великій

Сем’ї вольній , новій

Не забудьте пом’янути

Не злим, тихим словом…

Тарас Шевченко 

Шевченківські читання. 2010р.

Учасники ювілейного вечора. 2014р. “Садок вишневий коло хати” -
виконує студент  з Ізраілю

Ведучі ювілейного вечора

2004р.



2003р.

2004р.

2007р.

Традиційними стали Андріївські вечорниці з калитою, парубоцькими
небилицями, дівочими забавами та гаданнями на судженого, піснями та
жартами. Кожне нове покоління студентів виявляє інтерес до народних
звичаїв, традицій та обрядів.

Українські вечорниці

Починаєм вже не раз,

Хай і сміх , і пісня ллється

В серці кожного із нас.



Просим всіх у нашу хату,

Превелику, пребагату! 

Від зірниці до зірниці

Хай лунають вечорниці! 

2010р.

2008р.

Вечорниці

2007р.

2011р.



.

Який же вечір, де
збирається молодь пройде
без веселих парубоцьких
жартів та дівочих витівок!
Тут же і колоритні персонажі
баба Параска і баба Палажка
згадають свою молодість…



Андрію, Андрію,

На тебе ся надію,

Хочем долю свою знати,

Просимо допомагати.  



Золотая зіронька мерехтить над хатою,

хай ваша родинонька та буде багатою.

Щоб завжди – на покуті сонечком хлібина

і жила у злагоді вся ваша родина..



У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.
Д. Павличко

Щорічно в День рідної мови та
День української писемності і мови в
університеті проходять масові
заходи. Спільно з кафедрою
українознавства бібліотека
проводить справжнє свято в
національному дусі.

Журі за роботою

Підростає зміна

Майбутній невролог

Авторський вірш

Незмінний  учасник  конкурсів



Газети, виготовлені студентами 
прикрашають свято

Символ приналежності до роду та нації -
вишиванка 

Наші студенти -переможці та учасники 
конкурсу читців до Дня рідної мови 

у гуманітарно-педагогічному коледжі

Нерозлучна з гітарою

Автор музики і виконавець
пісні на сл. Т. Г. Шевченка 

Яке ж свято без пісні…



Обрана нашими
студентами медицина та
захоплення мистецтвом
завжди ідуть поряд, два крила
любові, любові до людей,
любові до життя. Вони
щоденно будуть підтримувати
та надихатимуть до творчості.

Медицина воістину є найблагороднішим із всіх мистецтв. 
Гіппократ

Фармацевти - гумористи

На сцені стоматологи

На святі бібліотекарів

Чарівні звуки вальсу

Романтична сценка





Мистецький вечір, присвячений творчості 
Ліни Костенко      

“Маруся Чурай ” у  постановці  студентів  
2005  і  2015рр.

Учасники вечора - 2005р

Василь Луцик

Оксана Уляницька

Сергій Багрій

Олександр Романенко Ірина  Клочківська



Наталія Скрипник та Андрій Загоруйко

Надія  КриворучкоІван Волков



Пастушки та Звіздар:

Ольга Низова, Олена Примачук,

Ольга Подважук, Галина Неводнічик

Колоритний персонаж  “Вертепу” – Андрій Загоруйко



Ірина Однорог, Вікторія Попова  

в ролі ангелів  у виставі

Чудові актори-аматори  – “Вежівці”Сергій Багрій та Олена Голік



Рік І. Я. Франка в Україні. 

До160-річчя від дня народження поета.

Юлія Товстун

Учасники вечора – члени “Літературної вежі”
Альберт Андреєв



Вірш Р. Гамзатова “Журавли”

у перекладі М. Рябого  читає  В. Тагеєв

Організатори  та учасники  зустрічі

Ведучі:

Валентин Тагеєв

та  Юлія Осадчук

Ольга Подважук та Ірина Лепешко

презентують твори письменника-земляка М. Рябого



20-річний ювілей “Літературної вежі”

Незабутнім і пам’ятним був вечір «Два крила любові», де глядачі вечора

мали змогу познайомитися з творчістю учасників «Літературної вежі». З

уст нинішніх студентів та випускників минулих років прозвучало багато

теплих слів на адресу творчого об’єднання.

На захід були запрошені випускники  

1996-2016 років

Вікторія Попова за роялем

Вірш-присвята.

Ірина Однорог

та Віталій Загорський

Вірш-присвята.

Василь Луцик 

та Андрій Загоруйко

Сергій Багрій –

незмінний учасник 

творчих вечорів



Олександр Шуберт –

золотий голос  «Вежі»

Випускник 2004р.

Володимир Дроненко.

Випускник 1999 р.

Доцент кафедри онкології

Бойцун Олександр.

Випускник 20 11 р.

Тетяна Марченко-Колесник 

з донькою  Богданою.

Випуск 2002 р.

Лікар-гастроентеролог.

Катерина Залужна - лікар-інтерн. Випуск 2014 р.

Ілля Баландюк – лікар невролог. Випуск 2002 р.

Ігор Качур – підполковник медичної служби. Випуск 2002 р. 



Випускники “Вежі” попередніх років:
О. Бойцун, О. Шуберт,  К. Залужна,  І. Баландюк,  І. Качур, Т. Марченко, В. Дроненко, О. Швець.



Випускники “Вежі” 2016 р.
А. Загоруйко - лікар акушер-гінеколог

В. Загорський  – лікар-хірург

Ю. Лісовецька – лікар

О. Романенко – лікар-реабілітолог

І. Клочківська – лікар-рентгенолог



Вечір-реквієм  пам’яті  Героїв Небесної Сотні

Напиши на чужому конверті

Те, що так у листі не згадав,

І за крок до відважної смерті

Будь таким, яким Бог тебе знав…

Небесна Сотня воїнів Христа

З мечем Архистратига Михаїла

З молитвою за волю на устах

У вічність із Майдану полетіла.

Ведучі: 

В. Тагеєв та Ю. Осадчук 

Пам’яті Героїв – С. Багрій,

В. Мацвейко, О. Подважук

“Мить” – у виконанні А. Коваль, В. Мацвейка, 

І. Однорог, С. Багрія



Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема, 

Так і мови нема без народу,

І народу без мови нема.

В. Забаштанський

А. Косташ В. Тагеєв

С.Багрій
С. Ніколайчук



Д. Кобзіна “Українська весна”

Пісня азербайджанською 

мовою – виконує  Нурана

“Козацьке сонце” – пісня у 

виконанні  студентського 

ансамбль “Веселка”

Учасники вечора “Шануймо мову, 

рідне слово”
Літературна вікторина –

О. Примачук та Н. Скрипник



З першим снігом і морозом наступають в Україні зимові свята. 
Щойно освоївшись у новому приміщенні бібліотеки, учасники

творчого об’єднання взялися за  справи – свято на порозі!



Святково та по-домашньому
тепло було присутнім під час 

літературно-музичного дійства
“Прийди до нас Миколаю”. 

Талановиті студенти подарували
присутнім пісні, жарти і гарний

настрій! 

Тепла, 
затишна

атмосфера 
огорнула усіх
присутніх та 
залишилась в 
спогадах та 

серцях…





Небесна Сотня –
То в серцях вогонь.

Він гаряче палав за Україну! 

20 лютого
назавжди стало пам’ятним днем –

Днем Героїв Небесної Сотні

Студенти запалили свічки, 
прочитали молитву за Україну 

та хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять  усіх тих, 

хто не повернувся з Майдану.







«Калейдоскоп 

студентського 

життя» 




