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Паша Іщук та Віка Кубаль взяли 

участь у створенні відео присвяченому 

мовам світу

«How many flowers exist in the world –

So many languages»

Святкувати день закоханих 

набагато цікавіше, якщо  

14 лютого ще й день 

народження у старости 

студії Валентина Тагєєва



Вечір-реквієм до Дня вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам'яті

Героїв Небесної Сотні (20 лютого)



Міжуніверситетський конкурс

читців-декламаторів «Поетичні віражі»



Олена Баран

Марина 

Заторська

Діана Чешенчук Оля Шулякова Валентин Тагєєв

Оксана 

Миколенко

Олександра

Дідківська



Цикл майстер-класів з декламації проводить Олег Семко, 

редактор та ведучий радіостанції «Місто над Бугом»



Розкажіть на камеру про себе





«Меридіан етикету на природі»,

«випускний» шестикурсниць

Павленко Наталії та Чешенчук Діани



Початок нового

навчального року…
З кожною зустріччю нас дедалі 

більше. Ми збільшуємо коло своїх 

друзів, збагачуємо свій багаж 

знань, вчимося один у одного. 

Ми критикуємо, сміємося, творимо, 

спілкуємося, адже ми "Вежа"!



“Вільний мікрофон”– можливість почути свої твори у виконані друзів



У квартирі тривають змагання між часом і мною, 

Що початі були від підйому або від сніданку.

Ключ-суддя зупиня перегони, махнувши рукою.

Двері. Сходи. Дорога. Доброго ранку.

Олена Баран



“ГАРБУЗ-ПАТІ”



"Квартирник», організований

творчою студією "Вежа» та 

студентським самоврядуванням

ВНМУ ім. М. І. Пирогова

21.11.19.



"У нашій світлиці

відгуляли вечорниці"





Перша зустріч "Вежі" 

у Новому 2020 році!

«Цілую з першого рядка, бо до останнього

не втерплю – дуже скучив». Розпочали рік

з листів до коханих, а за зразок взяли

листи Василя Симоненка до любої

дружини. Романтичні, дивні, кумедні,

однак від того всі вони не менш інтимні.



Традиційний щомісячний 

“Вільний мікрофон” –

це можливість презентувати свої та 

чужі твори у власній інтерпретації. 

Доповідь Оленки Баран про історичний
ракурс українського правопису

Слова так звично ляжуть у рядки,

Крізь них душа шепоче втому.

Знайшлась хвилина самоти –

Перепочинем на шляху додому.

Алея, зарево, це дивне небо,

В повітрі подих жданої весни.

Спинити мить, буває, також треба:

Почути мову вітру зі спини...

Катя Драгомарецька (Рудюк)



Прем’єра документального фільму 

«Соловей співає». 
Стрічка відобразила важкий шлях

лінгвоциду та русифікації нашої рідної мови.

Фільм мотивує спілкуватися українською,

пам'ятаючи, що кожне слово є цеглиною

фундаменту нашої ідентичності.

Перегляд організовано разом із студрадою

ВНМУ та Вінницьким обласним молодіжним

центром «Квадрат». 07.02.2020



Фото Тагєєва В.
Фото Демченка Є., Гуменчук В.



Я без тебе, мово, – без зерна полова,

Соняшник без сонця, без птахів діброва.

Як вогонь, у серці я несу в майбутнє

Незгасиму мову, слово незабутнє!.. 
Юрій Рибчинський



«Небесну сотню зорі освітили, щоби безсмертною лишилась у віках…»
Процес створення вежівцями відео-вшанування

до Дня памяті Героїв Небесної сотні



Ще ніхто не здогадувався, 

що наступного тижня весь світ введе карантин…



У нас новий староста – Олена Баран

Вересень 2020 –

повернення до занять в університеті та у студії “Вежа”



Створення пісні-вітання до Всеукраїнського дня бібліотек у студії 

звукозапису Вінницького молодіжного центру "Квадрат”. 

Гітарист – Павло Іщук , виконавиці – Дідківська Олександра та 

Бондарчук Ярослава (методист Наукової бібліотеки ВНМУ)



Немає перешкод для творчості та спілкування!

«Поетичнні віражі» перейшли в онлайн-формат. До

участі в Конкурсі допускалися самостійно створені

відеороботи з декламацією поезії. Студійці

наполегливо працювали, тому гідно вибороли

призові місця у різних номінаціях.

Два переможці конкурсу "Поетичні віражі" в 

номінації "Декламація поезії" 2019 і 2020 років –

Тагєєв Валентин і Олександр Воронецький ( член 

журі 2020року)Грач Вероніка –

ІІІ місце в номінації 

"Декламація поезії"

ІІІ місце в номінації 

"Декламація власної  поезії"



Свою кришталеву Вежу

Де всі чекали на тебе

Де печива пряного рештки

Лишили, певно, тобі

І чай на столі холоне

І хтось зачитує строфи

Твого старого вірша

Який написав.. два роки?

Ні, три роки назад…

Сміються, не знаючи з чого,

Малюють чийсь файний сад

На твоїх принесених нотах

По яких ти колись грав

Поки сюди не впав

Олександра Дідківська

Симбіоз онлайн та офлайн-занять



На Геловін учасники творчої

студії “Вежа” вирішили влаштувати

вечірку року і вирушили не в

бібліотеку або клуб, а в гості до

керівниці студії, скориставшись

традицією випрошування цукерок

"trick or treat".



Учасники творчої студії “ВЕЖА” створили 

відео-привітання  з Новим роком. 

https://cutt.ly/DcVUcxC

https://cutt.ly/DcVUcxC


До конкурсу допускалися самостійно

створені відеороботи декламації поезії Лесі

Українки або власної. Вежівці активно

працювали над виступами. Серед поданих

студентами міста робіт в номінації

«Декламація поезії Лесі Українки» наша

Анастасія Вітюхіна отримала ІІІ місце, а в

номінації «Декламація власної поезії»

лідером стала Олександра Дідківська.


