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Майже кожна Людина у різні часи життя замислюється над тим, які 

визначні постаті оточують її, чим вони імпонують, що доброго зробили для неї, 

для інших, для сучасного й майбутнього України. Не обов’язково це має бути 
меценат, який збудував Храм. Це може бути Людина, яка своїм Словом когось 

підтримала, застерегла від негативних вчинків, допомогла зрозуміти, в чому 
сенс життя. Такою Людиною для нас, авторів статті, та не тільки для нас , є 

Вадим Крищенко. Отож ознайомлюємо Вас з мистецьким періодом життя 
Вадима Крищенка в Житомирі. Розпочинаємо з відео. 

 
Марія Павлівна пригадує: «Наше особисте знайомство з Вадимом 

Крищенком відбулося восени 2010, коли гімназія святкувала 90-річний ювілей 

заснування. Вадим Крищенко був запрошений на свято як почесний гість, як 
колишній випускник школи. Його виступ на сцені – родзинка всього свята. Як 

проникливо, виразно, артистично читав він власні поезії! І народилася ідея – 
створити у стінах гімназії Мистецький центр поета-пісняра. Цю ідею підтримав 

сам автор, а також батьківський колектив. Чимало зусиль у відкритті центру 
було докладено директором гімназії Купрійчук Ніною Володимирівною, 

заступником директора Гуменюк Валентиною Ананіївною».  
17 жовтня 2011 року відбулося урочисте відкриття Мистецького центру 

за участю самого автора, відомих зірок української сцени (дуету «Росичі», 
заслуженого артиста України Павла Мрежука), місцевої влади, представників 

освіти і культури міста та області. Знаємо, що сам поет опікується молодими 

ОСВІТЯНСЬКІ ПОДІЇ. КОМЕНТАРІ. ХРОНІКА 

https://drive.google.com/file/d/116awes1PJ8T5Z-0qTGl5tozAwqTIxa2J/view
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талантами. Павло Мрежук, що був присутній на святі відкриття Мистецького 
центру, вважає його своїм духовним батьком і наставником. 

Завдяки великому бажанню, творчій фантазії колективу звичайна класна 
кімната перетворилася на поетичну світлицю. На стендах представлено два 
крила творчості – пісенне та поетичне, мистецькі зв’язки з відомими поетами, 

композиторами, артистами, всіма тими, хто надав поезії популярності в житті і 
на сцені. Серед експонатів – поетичні збірки, копії нагород, концертні афіші, 

диски пісень. Родзинка класу-експозиції оформлена у вигляді сувоїв з 
інформацією про біографію митця, рядками з віршів, світлинами. Всі матеріали 

музею демонструють активну життєву позицію автора, який 
не шукав легесеньких доріг, 

він людям пісню дарував, 
зробив усе, що міг… 

Так з того часу зав’язалася тісна дружба й творча співпраця з поетом. 
Вадим Дмитрович на кожному концерті щиро зізнається, що він народився у 

Житомирі, звідси пішов у велике життя.  
В рідному краю 

Я зеленію і росту, 
Немов той ясен на розділлі. 

Не рвусь за обрії, бо тут 

Зоря і хрест моєї долі. 
Глибока поезія автора зачіпає душу людей різного віку. Його твори 

дзвонять нам про одвічні цінності: кохання, правду, добро, порядність, 
патріотизм не на словах, надію… А ще – про потребу оновлення держави, яку і 

починати треба із себе. Сам автор зізнався, що йому болить усе, що зветься 
українським. Його щире бажання – щоб і в його рідному місті шанували 

українське слово. Треба писати й пропагувати українські пісні, влаштовувати 
фестивалі, шукати державну підтримку і спонсорів. Саме в поширенні 

української мови і нашого українського єства рідна пісня – наш помічник. 
Вважаємо, що творчість поета  близька і зрозуміла вчителям української 

мови та літератури. Кожен цикл віршів, а то й окрема поезія, може бути темою 
розмови вчителя й учнів на уроках, виховних заходах, класних годинах, 
творчих вечорах. При цьому керуємось мудрими словами поради майстра 

слова: 
Учімося в дітей сміятися і жить, 

Стрічати день, відкинувши прогнози. 
В дитини серце до добра лежить, 

І нам не слід мінять цієї пози. 
Велику роботу щодо популяризації поетичних творів автора проводить 

кафедра вчителів української мови та літератури, керівник Т.С. Зотько.  
У гімназії традиційно проводяться: 

- День Вадима Крищенка (1 квітня – у день народження поета). Діти 
створюють проєкти, співають пісні, декламують поезії; розроблено тематику 

уроків літератури рідного краю для всіх класів (5–11);  
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- проводяться виховні години на теми: 
«Віконечко рідної хати», «Батько і мати – два сонця гарячих», «Уроки 

мужності», «Любові бентежна струна», «Немає краще, як удома…», 
«Благословенна будь, моя Вкраїно»; 

- щорічний всеукраїнський радіодиктант розпочинається читанням вірша 

«Диктант з української», бо, як каже поет: 
Цей диктант – як тест на долю, 

Щоб українство в ній жило. 
У День Соборності України рекреації школи прикрашаються 

віршованими патріотичними афоризмами. 
Старшокласники готують роботи до МАН України про секрети поетично-

пісенної творчості Вадима Крищенка. 
На згадку у випускних альбомах учнів можна побачити побажання від 

улюбленого поета: 
«Хай лихо вам доріг не перейде», 

«Живи для добра і краси», 
«Гріє серце образ твій єдиний», 

«Пошли тобі, Боже, нехитрої долі 
І серця гарячого чесний порив». 

Учителі співпрацюють з випускниками, студентами вузів України в 

напрямку творчих досліджень життя і творчості В. Крищенка.  
Нещодавно у приміщенні Житомирського обласного літературного музею 

відкрито розгорнуту експозицію про творчість поета-пісняра, народного 
артиста України Вадима Крищенка. Вражає велика кількість нагород, дипломів, 

грамот, подяк, кубків. А їх поет отримав чимало, адже він – лауреат численних 
літературно-мистецьких премій, кавалер багатьох державних нагород. 

Неодноразово йому присвоювали звання «Кращий поет-пісняр України» за 
перемоги на престижних конкурсах та фестивалях сучасної української пісні. 

Але, як говорить сам поет, «з високих рук ніяких звань не треба, коли сам Бог 
талант подарував». 

У житті Вадима Крищенка було багато яскравих і дорогих серцю подій. 
Одна з них – творчий концерт пісні у своєму рідному селі Глибочок 
Баранівського району (з великою когортою зірок сцени). Вдячні земляки 

назвали одну з вулиць його іменем. Житомиряни запропонували присвоїти 
поету Вадиму Крищенку звання «Почесний громадянин міста Житомира». 

Незважаючи на свій поважний вік, Вадим Крищенко все частіше приїжджає до 
Житомира, спілкується з творчою інтелігенцією, студентською молоддю, 

учнями, вчителями міста і мріє про ще не одне свято пісні на рідній землі.  
 
 


