
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Дивосвіт
наукового життя

професора 
Тарасенко Г. С.

Ювілейне ессе

Вінниця 2010



�

Дивосвіт наукового життя: Ювілейне ессе / Упоряд. 
Н. О. Пахальчук. – Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 
2010. – 87 с.

Відповідальний за випуск: Кіт Галина Григорівна

Видання презентує віхи наукового життя доктора педагогіч-
них наук, професора, завідувача кафедри педагогіки та методики 
початкового навчання Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського Галини Сергіївни 
Тарасенко.

Зі словами найщиріших вітань, побажань, захоплення та 
вдячності до ювілярки звертаються колеги, друзі, учні та всі, хто 
її любить та пошановує.
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Учитись важко, а учить – 
ще важче, 
Але не мусиш з
упинятись Ти:
Якщо ти учням в
іддаси найкраще, 
То й сам досягнеш висоти.

Таке життєве покли-
кання професора, доктора 
наук, завідувача кафедри 
педагогіки й методики почат-
кового навчання Вінницького 
державного педагогічного 
університету імені Михайла 

Коцюбинського Галини Сергіївни Тарасенко.
З перших кроків педагогічної діяльності усвідомила: бути педа-

гогом – і велика честь, і сподвижницька праця, і поступ у науку 
для блага і розвою України. Це допомогло здобути найбільше 
щастя викладача, науковця – робити світ гуманним, засіваючи в 
серцях майбутніх фахівців почуття самодостатності, освіченості, 
творчого неспокою, людяності й щирості.

Отримані в рідній Альма-матер глибокі професійні знання, 
своє палке серце і пристрасне слово упродовж багатьох років 
Галина Сергіївна сповна віддає своїм послідовникам. У науковій 
скарбниці української педагогіки прославлено її авторитетне ім’я 
статтями, посібниками, монографіями...
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Сьогодні у нас, на Вінниччині, діє наукова школа 
Г. С. Тарасенко. Це плеяда молодих науковців, які втілюють 
в освітній простір початкової і дошкільної освіти, вищої школи 
новітні ідеї та технології навчально-виховної роботи.  

І за всіма реаліями бурхливого творчого життя, визнаного 
авторитету Галина Сергіївна – приваблива й неповторна жінка, 
щира подруга, вишукана подолянка, надійна і турботлива, вміла і 
беручка, схильна до іскрометного гумору та влучних жартів.

 Багатогранна науково-педагогічна діяльність, творчість, ак-
тивна життєва позиція професора Г. С. Тарасенко спрямовані на 
благо України, слугують її національним інтересам, стверджують 
розквіт української інтелектуальної еліти.

Із славноліттям, шановна Галино Сергіївно, 
Вас вітають колеги, друзі, учні, всі, хто 

Вас любить і щиро пошановує!
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Коронована наукою і пошанована людьми
(Сім штрихів до портрета Галини Тарасенко)

Сьогодні хочеться змалювати портрет непересічної 
жінки: жінки-науковця, талановитого педагога, залюбленого 
у свою справу, в природу і мистецтво, берегині початкової 
освіти, охоронниці кафедрального вогнища, інтелігентної, 
осяйної і харизматичної жінки -  доктора педагогічних 
наук, професора, завідувача кафедри педагогіки і методики 
початкового навчання ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 
відмінника освіти України Галини Сергіївни Тарасенко.

Штрих перший – талант науковця. Науковцями не 
народжуються – ними стають в результаті навчання та довгої, 
наполегливої, копіткої роботи над собою. Галина Сергіївна 
тому приклад: закінчила Вінницький державний педінститут 
ім. М. Островського (1978) за спеціальністю – учитель музики 
та співів, працювала вчителем музики в СЗОШ № 33 м. Вінниці, 
навчалася в аспірантурі, а згодом і в  докторантурі Науково-
дослідного інституту педагогіки АПН України, успішно захистила  
обидві дисертації: кандидатську (1985р.) і докторську (1994 р.), 
а у 2001 році їй було присвоєно вчене звання професора. 

Кожен педагог, науковець має свої наукові домінанти, які є 
наскрізними у його педагогічній і науковій діяльності. Пріоритети 
своєї педагогічної і наукової творчості сама Г. С. Тарасенко 
визначає так: культурологічний підхід до професійної підготовки 
педагога; теоретико-методологічні та методичні аспекти 
впровадження екологічної етики і естетики в систему фахової освіти 
вчителя; створення особистісно зорієнтованих технологій виховання 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами природи 
і мистецтва. Вся її творчість немовби обертається навколо цих 
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тематичних епіцентрів і складається в одну цілісність – науковець-
гуманіст. 

Сьогодні ім’я Г. С. Тарасенко відоме не лише на теренах 
Вінницької області, але й у всій Україні та за її межами. Доктор 
педагогічних наук, проф. Тарасенко Г. С. сьогодні плідно 
співпрацює з лабораторіями естетичного, екологічного виховання 
Інституту проблем виховання АПН України, а також з лабораторіями 
трудового навчання, початкової освіти Інституту педагогіки АПН 
України, лабораторією мистецької освіти Інституту педагогіки і 
психології професійної освіти. Це сталі наукові зв’язки з докторами 
наук, професорами, академіками І. Д. Бехом, Н. М. Бібік, 
М. С. Вашуленком, Н. Й. Волошиною, С. У. Гончаренком, 
І. А. Зязюном, О. Я. Савченко, співпраця з докторами 
педагогічних наук Н. Є. Миропольською, Г. П. Пустовітом, 
Л. П. Пуховською, Л. О. Хомич, О. М. Отич, к.п.н. 
Г. Є. Левченком, В. І. Тименком та ін., що втілюється у 
спільних публікаціях, взаємообміні інноваційними розробками, 
рецензуванні наукової продукції, керівництві аспірантами, допомозі 
в атестації наукових кадрів тощо. Тарасенко Г. С. входить до 
складу редколегій республіканських науково-методичних часописів 
“Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, “Світ виховання”, а 
також фахових збірок Інституту мистецтв НПУ ім. Драгоманова, 
Волинського державного університету та Уманського державного 
педуніверситету, збірок “Наукові записки Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського”, 
“Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання 
у підготовці фахівців”. Галиною Сергіївною налагоджені особисті 
наукові зв’язки з Інститутом художньої освіти РАО (м. Москва), 
Вищою педагогічною школою м. Ченстохови (Польща).
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Вона наділена вражаючою здатністю осмислювати і бачити 
найголовніші проблеми сучасної педагогіки, “зреть в корень” 
проблем і вибудовувати шляхи виходу з них. В педагогічному 
доробку Г. С. Тарасенко – монографії, навчально-методичні 
посібники для учителів, магістрів, аспірантів, батьків, гувернерів, 
програми, авторські технології виховання (технологія естетико-
екологічного виховання, методика гуманістичного виховання 
дітей засобами природи), численні статті, виступи і промови,  
зміст яких підпорядкований головному вектору її педагогічної 
творчості – проблемі гуманізації та гуманітаризації національної 
освіти. Вони містять багато неординарних, визначних думок, які 
актуальні для сучасної системи освіти і виховання.  

Штрих другий – науковий натхненник для студентів, 
аспірантів, колег. Галина Сергіївна є своєрідним Прометеєм, що 
несе вогонь науки, розпалює хист до неї у студентів, аспірантів, колег. 
Вона є тим науковим атлантом, що держить небо на своїх плечах, 
а тому завжди є висота, до якої прагнуть молоді науковці. 

Надзвичайна далекоглядність щодо розв’язання проблем 
сучасної освіти і виховання підростаючого покоління, небайдужість, 
вболівання  і служіння справі початкової і дошкільної освіти 
стали поштовхом для створення наукової школи з гуманітаризації 
початкової освіти (1996 р.), засновником і керівником якої є 
Г. С. Тарасенко. Наукову проблематику складають наступні 
ключові напрямки дослідження: оновлення методологічних підходів 
до теорії і методики навчання та виховання дітей 5–10 років 
(аспект естетизації навчально-виховного процесу в ДНЗ та школі 
І ступеня); фахові координати реалізації педагогом гуманітарно-
творчого підходу до навчально-виховної роботи з дітьми; прикладні 
розробки з технологізації навчально-виховного процесу в контексті 
наступності дошкільної та початкової освіти. 
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Авторський підхід засновника наукової школи виявляється в 
тому, що центральне місце в гуманітаризації освітнього процесу 
відведено природі як універсальному фактору гармонізації 
людської особистості. У даному підході вона є і метою, і засобом 
культурологічно спрямованої навчально-виховної роботи із 
суб’єктами освітньо-виховного процесу (вихованцями ДНЗ, 
учнями загальноосвітніх шкіл, студентами педагогічних ВНЗ).

У період розбудови наукової школи Г. С. Тарасенко підготовлено 
6 кандидатів педагогічних наук, які плідно працюють в контексті 
реалізації гуманітарно-творчого підходу до освітнього процесу, 
зокрема: Кривошея Т. М., Грушко О. В., Прушковська О. Л., 
Демченко О. П., Пахальчук Н. О., Присяжнюк Л. А. Нині 
знаний науковець продовжує підготовку кандидатів і докторів 
наук, керує науковою роботою аспірантів та пошукувачів з числа 
випускників та співробітників Інституту педагогіки і психології 
(Деркач О. О., Колосова О. В., Калініна О. С., Іваниця Г. А., 
Поплавська Ю. О., Тодосієнко Н. Л. та ін.). 

Буде логічним  назвати  Галину Сергіївну ще й охоронницею 
кафедрального вогнища, оскільки сама вона на  кафедрі працює з 
1980 року, а очолює її – з 1996 року. Саме завдяки її науковому 
таланту як керівника з підготовки  кандидатських дисертацій 
відсоток степенованих викладачів зріс від 33% до 100%. 

Загалом представниками наукової школі опубліковано більше 
300 наукових праць.

Підготовлено до друку колективну монографію з проблем 
реалізації гуманітарно-творчого підходу до навчання і виховання 
молодших школярів (Тарасенко Г. С., Грушко О. В., Деркач О. О., 
Кривошея Т. М.). Започатковано проведення Всеукраїнської 
науково-практичної конференції “Актуальні проблеми формування 
творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної 
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та початкової освіти”. Крім того, до вирішення проблем 
сучасної педагогіки широко залучаються і студенти. З 2010 
року започатковано випуск Альманаху студентських наукових 
досліджень “Гуманітарно-творчий підхід до розбудови дошкільної 
та початкової освіти” (за ред. Г. С. Тарасенко). І все це за 
безпосередньої участі її засновника і керівника.

Безперечно, Галина Сергіївна має талант науковця, який 
уже набув свого зросту і сили і прикрашає сьогодні здобутки 
вітчизняної педагогіки.

Штрих третій – педагогічний талант. Важливою рушійною 
силою педагогічної діяльності Г. С. Тарасенко є велика повага 
і любов до студентства. Її педагогічна діяльність, напружена 
робота розуму і серця у вихованні нового покоління учителів 
початкових класів віддячується духовним визріванням, моральним 
самовдосконаленням тих, кого вона навчає і супроводжує 
дорогою життя, науки і освіти. Так, студенти під керівництвом 
Г. С. Тарасенко неодноразово ставали переможцями, призерами  
Всеукраїнських олімпіад і конкурсів (Заболотна Н., Супруненко Н., 
Бондаренко К. та ін.) 

Чи не найбільше значення для творчого визрівання майбутнього 
учителя початкових класів  має спілкування зі своїми наставниками, 
викладачами, які мають бути „променем сонця для молодої 
душі” (О. В. Духнович), взірцем у всьому. Галина Сергіївна 
має справжнє покликання до педагогічної професії, глибоко 
володіє усіма навчальними дисциплінами, які викладає (педагогіка 
національної школи; теорія виховання, методика виховної роботи; 
теорія і методика естетичного виховання; інноваційні технології 
навчання і виховання молодших школярів). Її знання паростками 
людяності, справедливості, працелюбності проростають в діяльності 
колишніх студентів, учнів, а нині учителів початкових класів, 
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викладачів кафедри педагогіки і методики початкового навчання.
Штрих четвертий – майстриня слова. Талант педагога 

Г. С. Тарасенко органічно злився в ній з талантом майстра слова. 
Коли на наукових конференціях і семінарах, лекційних заняттях і 
семінарах, чи просто дружніх вечірках вона починає виступати, усі 
замовкають, бо враз потрапляють у полон її образного слова, цікавих 
метафор, неперевершених порівнянь, надзвичайної ерудиції та  
дотепного гумору. Вона талановитий лектор, який уникає шаблону 
і одноманітності,  який вміє проникливо впливати на свідомість 
слухачів, налаштовувати на хвилю своєї лекції, “зарядити” тими 
емоціями, тим духовним станом, який переживає сама, і вести 
аудиторію не  манівцями, а прямим шляхом до осягнення Істини, 
до збагачення власного духовного світу, до його урізноманітнення 
і – обов’язково! – ошляхетнення, до розвитку людяного в людині. 
Така гуманістична позиція Г. С. Тарасенко стосовно спілкування 
зі студентами, аспірантами, колегами не може не викликати 
їхнього захоплення і бажання наслідувати свого учителя – людину 
широкоосвічену, обдаровану, висококультурну. 

Штрих п’ятий – залюблена в природу і мистецтво. Галина 
Сергіївна дійсно залюблена в природу рідної Землі, вміє особливо 
глибоко її сприймати і розуміти. Виразником цього можуть бути 
слова Л. Костенко:

Мене ізмалку люблять всі дерева,
і розуміє бузиновий Пан,
чому верба, від крапель кришталева,
мені сказала: “Здрастуй” – крізь туман.
Чому ліси чекають мене знову, 
на щит піднявши сонце і зорю.
Я їх люблю. Я знаю їхню мову.
Я з ними теж мовчанням говорю.
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Відомо, що однією з визначальних особливостей художньо 
обдарованої особистості є її здатність до емпатії – до співчуття, 
до співпереживання з іншими людьми. Галина Сергіївна наділена 
особливою емпатією до природи і намагається прищепити це 
студентам і дітям, навчити реагувати на всі її “стани” і “настрої”.  
Дивосвіт природи вона відкрила спочатку для себе, а потім – 
для тих, кому жити у ньому в майбутньому. Нею розроблена 
методика гуманістичного виховання дітей засобами природи. 
Це уроки милування природою, художньо-естетичні бесіди, 
трудові справи, творчі години, ігри-подорожі, театри природи, 
завдяки яким діти (і студенти та учителі, які працюють за цією 
методикою) можуть глибоко пройнятися весняним буянням 
природи чи її тонким осіннім мінором, відчути осінню щедрість і 
побачити танок осіннього листя, помилуватися зимовими формами 
балетом сніжинок, допомогти братам нашим меншим взимку і  
відчути, чим пахне весна, стати слухачами весняної симфонії і 
музики літа,  учасниками хороводу весняних квітів тощо. І все 
це на фоні потужного спілкування з мистецтвом – літературним, 
образотворчим, музичним. Потрібно бути справжнім майстром 
своєї справи, щоб уміло все це поєднати, донести до учасників 
виховного процесу, захопити їх цими ідеями.

Галина Сергіївна робить це легко і віртуозно, адже, не побоюся 
цього слова, – поцілована Богом – має музичний і літературний 
талант, яскрава, самобутня, творча індивідуальність з власним 
усталеним світорозумінням. І це ще один штрих до портрету 
нашої героїні. В неї загострене розуміння Краси. Поняття Краси 
стосується всього духовного і  матеріально сущого у цьому світі. 
Є краса природи, краса слова, краса думки, краса почуття, краса 
вчинку. Усім цим у найвищому ступені володіє Галина Сергіївна. 
Саме на ґрунті, піднятому до культу Краси (у всіх її виявах), 
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і написані її посібники для наймолодших (дошкільнят та учнів 
початкових класів) – “Дивосвіт”, “Паросток”, “Росинка”, в 
яких презентовані авторські виховні технології, що мають на меті  
розширити творчий діапазон сучасного вихователя і збагатити 
методику особистісно орієнтованого виховання дошкільників і 
молодших школярів. Тут набули особливого значення нетривіальні 
форми освоєння дітьми навколишнього світу, які спонукають їх 
до поважливого, по-справжньому гуманістичного заглиблення в 
суть природних процесів і які допомагають осягнути естетичну 
виразність різних форм природного буття.

Лише на Вінниччині за авторською технологією естетико-
екологічного виховання працюють: ДНЗ № 9, 10, 27, 34 
м. Вінниці, ДНЗ “Пролісок” (м.Іллінці); Борівський ДНЗ 
“Сонечко” (Чернівецький р-н); СЗОШ №№ 1, 5, 7, 10, 18, 
27, 35 м.Вінниці; Глибочанська ЗОШ (Тростянецький р-н), 
Джуринська ЗОШ (Шаргородський р-н); Комсомольська ЗОШ 
(Козятинський р-н), Великорусавська ЗОШ (Томашпільський 
р-н); Немирівська школа-інтернат та ін. 

Крім того, особлива увага Г. С. Тарасенко приділена вивченню 
шляхів фахової підготовки вчителя на основі взаємозв’язку 
естетичної та еколого-педагогічної діяльності.

В ідбувається розробка і  апробац ія авторського 
міждисциплінарного курсу “Еколого-освітня естетика”, створеного на 
основі проблемної інтеграції знань (філософії, психології, педагогіки, 
мистецтва, екології). Цільове призначення курсу – розвиток у 
майбутніх учителів будь-якого фаху здатності холістично осягнути 
проблему збереження природи шляхом розуміння унікальності 
екосистем через їхні естетичні характеристики. Серед завдань курсу: 
формування метазнань про природу та метанавичок її ціннісного 
освоєння. Переваги над диференційованим вивченням природи: 
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це поглиблена культурологічна та аксіологічна спрямованість, 
підсилені соціокультурні акценти, загальнофілософська основа, 
художня рефлексивність. Все це інтегративно забезпечує 
осмислення майбутніми вчителями (як мистецьких, так і 
немистецьких спеціальностей) багатозначності взаємозв’язків 
людини з природою, поглиблення ціннісного аналізу культурних 
форм освоєння довкілля. Зміст курсу адаптований до фахової 
специфіки майбутнього педагога. Для викладачів мистецьких 
дисциплін змістово-аксіологічні концентри замкнені навкруг 
відповідних художніх домінант – літературних, музичних, 
пластичних. Для викладачів немистецьких предметів існує варіант з 
рівнозначним використанням естетико-екологічного потенціалу всіх 
видів мистецтва. Як свідчить апробація, майбутні педагоги, зокрема 
вчителі початкових класів, успішно опановують інтегрований курс 
завдяки його глибокій аксіологічній спрямованості, яка складає 
здорову альтернативу формальному утилітаризму ставлення до 
навколишнього.

На принципах Краси будується і етична позиція Галини 
Сергіївни. Вона органічно не приймає зраду, моральну 
безпринципність, усілякі поступки злу – все це у її розумінні є 
потворним.

Штрих сьомий – жінка-сонце. Щедрість, сердечність і тепло 
її душі – зігріває; сила духу, самовідданість педагогічній справі – 
захоплює; розум і мудрість, високий професіоналізм – надихає 
йти до нових вершин самовдосконалення. 

Галина Сергіївна з теплотою, поєднаною з дивовижною 
щирістю і водночас вимогливістю, ставиться до студентів і 
аспірантів, по-материнськи турбується про колег, намагається 
кожного розрадити, підтримати добрим словом і порадою. Її 
життя сповнене творчим натхненням, невгамовними науковими й 
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педагогічними пошуками, постійним духовним самовдосконаленням. 
Вона – це втілення ідеалу палкої відданості науці. Неповторний 
лекторський талант, ґрунтовні знання, висока ерудиція, оригінальний 
науково-педагогічний світогляд, напружена викладацька, наукова  й 
організаційно-методична діяльність, жвавий інтерес до громадських 
проблем, унікальне розуміння значення гуманітаризації освіти  в 
житті суспільства характеризують Г. С. Тарасенко як неординарну 
особистість. А ще вона – інтелігентна, порядна, енергійна, завжди 
у творчому пошуку, щира і відкрита у спілкуванні, надзвичайно 
жіночна і вишукана, і просто вродлива, осяйна Жінка, яка в усі 
сфери своєї діяльності вносить щось піднесене естетично-казкове 
і водночас відчутно реальне і як повітря необхідне.

Нещодавно (13.06.2010) наша героїня святкувала свій 
ювілей.

Бажаємо  Вам,  дорога Галино Сергіївно, ще довго в здоров’ї і 
радості зігрівати всіх оточуючих своїм теплом. Нехай таланить Вам 
на вірних друзів. Хай долю осявають шана від колег, вдячність 
від студентів, любов коханої людини, а щастя рікою вливається 
у Ваш дім. Бажаємо, щоб кожен прийдешній день Ви зустрічали 
з посмішкою, з передчуттям радості і оптимізму, з впевненістю і 
щиросердечним спокоєм. Нехай світанковими росами спадає на 
стежину життя благословення долі, зігріває Вас Віра, підтримує 
Надія і надихає Любов.

Волошками хай ранки розцвітають,
Яскраво зірка-доленька хай світить, 
В домівку Вашу птиці щастя прилітають,
Дарують шану і любов на многії ще літа.

Від імені колег кафедри педагогіки і методики 
початкового навчання Т. Кривошея
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Вельмишановну Галину 
Сергіївну, відомого вченого, 
всебічно обдарованого 
педагога, красиву жінку, 
сердечно поздоровляю з 
днем народження. Світлого 
радісного життя, здоров’я, 
нових успіхів, надихаючого 
спілкування.

Олександра Яківна Савченко, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, 

головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти 
Інституту педагогіки АПН України  

  

О. Я. Савченко на конференції “Актуальні проблеми 
формування творчої особистості педагога в контексті 

наступності дошкільної та початкової освіти” 2–3 квітня 
2009 р., ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця).
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Галина Сергіївна Тарасенко 
передусім учений широкого 
діапазону наукових інтересів і 
можливостей. Музична освіта 
і післявузівське навчання в 
галузі дидактики зумовили 
поєднання теорії з її строгими 
контурами визначень із есте-
тикою слова, несподіваністю 
думки, колоритним і красивим 
поданням свого наробку.

У галузі початкової освіти 
Галина Сергіївна не повторила 

натоптаних істин, а відкрила свіжу, свою – теорію і практику 
милування в природі. Цей ракурс настільки сучасний і запитаний, 
що дивуєшся її інтуїції і вмінню вловити посутнє. Адже сьогодні 
відкриття можливі на стику наукових магістралей.

В Академії її знають як блискучого аналітика і оратора. Тут 
часто запрошують Галину Сергіївну в докторську раду на опо-
нування. І тоді захист стає справді публічним – багато хто хоче 
послухати логічний, глибоко продуманий, публіцистично оформ-
лений виступ, який спрямовує наукову молодь на вищі щаблі ре-
алізації дослідницького задуму. Дисертації, виконані під науковим 
керівництвом Галини Сергіївни, підтверджують її вимогливість не 
лише до інших, але передовсім до себе, до якості здійсненого.

Вона незмінний і незамінний учасник дискусій на конферен-
ціях різних рівнів; до її думки прислухаються автори вузівських 
і шкільних підручників, чиновники, які працюють в сфері нор-
мотворчості, практичні працівники. Але для мене особисто з усіх 
чеснот і надбань найпривабливішою є вміння дружити.
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Ми з її аспірантських молодих років разом. Це був Інститут 
педагогіки, де панувала атмосфера творчості, взаємного збагачення 
і здорових амбіцій. Галина не загубилась з-поміж багатьох. Вона, 
яскрава і красива зовні, незрівняно співоча і артистична на інсти-
тутській сцені, внутрішньо була мотивована на працю, на глибоке 
(не поверхневе) занурення в сутність науки. Із тих бібліотечних 
лікоть-в-лікоть солодких мук творення, спільних людських пе-
реживань радості і співчуттів виросла дружба, яка випробувана 
роками і відстанями.

Галина Сергіївна після десятків років по тому ніколи не за-
буває про своїх наукових керівників кандидатської і докторської 
дисертацій – Н. Є. Миропольську і С. У. Гончаренка. Завжди 
з вдячністю і пієтетом згадує про них, намагається не втрачати 
з ними наукових і суто людських взаємин. У нинішні часи це 
швидше виняток, ніж правило.

Ювілейні дати спонукають не лише до підведення підсумків 
(хай вони будуть лише проміжними!), але й до заглядування в 
майбутнє. 

Від усієї душі бажаю висоти в професії; бути заслужено оці-
неною колегами і суспільством; мати безліч бажань та планів і їх 
успішно реалізовувати. 

Хай будуть здоровими і щасливими всі, кого Ти любиш, 
ювілярко!

Бібік Надія Михайлівна,
доктор педагогічних наук, професор, академік, 

головний науковий співробітник лабораторії 
початкової освіти інституту педагогіки АПН України
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Шановна 
Галино Сергіївно!
Вітаємо Вас 
з прекрасним Ювілеєм
і даруємо Вам 
такі слова привітання:

Можна із впевненістю 
с к а з а т и ,  щ о  В а ш а 
компетентність у поєднанні 
з енергійністю, готовністю 
розвивати свій діловий і творчий 

потенціал, професіоналізм, вимогливість, терпіння забезпечують 
повноцінне вирішення поставлених Вами життєвих завдань.

Нехай цілеспрямованість, уміння розв’язувати складні 
проблеми і в подальшому будуть запорукою успіху Вашої активної 
діяльності на благо колег та друзів. Хай Ваші особисті якості 
талановитого керівника і людини втілюються в конкретні справи, 
а мудрість завжди залишається головною ланкою рішень, що їх 
Ви ухвалюєте. 

Нехай доля буде до Вас привітною, життєва дорога буде 
чистою і на ній зустрічаються вірні друзі та колеги, і щоб завжди 
Ви мали вірного і люблячого супутника! Бажаємо міцного здоров’я, 
вдачі, щастя, здійснення всіх мрій та задумів, творчої наснаги! 
Нехай життя буде казкою, у якій Ви завжди будете бажаним 
гостем.

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
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Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
в житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило, 
Здоров’ям наповнила рідна земля!

З глибокою повагою зав. кафедри педагогіки і методики 
початкового навчання Інституту педагогіки 
та психології НПУ імені М. П. Драгоманова 

проф. Шапошнікова І. М. та її колектив
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Шановна Галино Сергіївно!
Щиро й сердечно вітаємо Вас зі славним ювілеєм!
Ваше творче життя – приклад невичерпної людської енергії, 

постійних пошуків нового й досягнення високих результатів.
Ваш науковий шлях – яскравий взірець того, що завдяки 

невтомній енергії можна досягти небачених висот. Увесь вогонь 
свого серця, чимало розумових і фізичних зусиль, енергії Ви 
вкладаєте в розвиток професійної освіти, в розквіт і наукове 
становлення талановитої молоді. Висока вимогливість, діловитість 
і працездатність у поєднанні з бажанням допомогти молодому 
поколінню здобули Вам заслужений авторитет.

Для нас, членів спеціалізованої вченої ради, Ваша відданість 
науці, здатність досягати поставленої мети, принциповість, 
об’єктивність є прикладом для наслідування. На засіданнях 
спеціалізованої вченої ради у Ваших виступах як заступника голови 
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ради завжди відчувається високий професіоналізм, переконливість, 
толерантність, щира турбота про молодих науковців.

Зичимо, щоб Ваші професійні вміння та невтомна праця були 
винагородженні повагою і довірою всіх освітян України.

Нехай шанобливе ставлення ваших колег, вдячність аспірантів 
і докторантів і надалі продовжують надихати Вас на творчі 
злети.

Щиро зичимо Вам, шановна Галино Сергіївно, міцного 
здоров’я, добра і благополуччя, достатку, радості, щастя, 
кохання.

Нехай тепло та затишок родинної оселі надійно захищають 
Вас від усіляких негараздів.

Нехай у майбутньому на Вас чекають ще багато-багато 
наповнених корисними справами і земними радощами років.

З повагою Р. С. Гуревич, доктор пед. наук, 
професор, голова спеціалізованої вченої ради ВДПУ 

ім. М. Коцюбинського, 
А. М. Коломієць, доктор пед. наук, професор, учений 

секретар спеціалізованої вченої ради ВДПУ 
ім. М. Коцюбинського.
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ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА!!!
Дорогой Вы наш человек! С 
юбилеем Вас поздравляет не 
только кафедра педагогики 
имени Богдана Ступарыка 
Прикарпатского национального 
университета имени Василия 
Стефаника, но и весь карпатский 
регион, педагоги всех рангов, 
особенно те, кто любят природу, 
отличаются высоким эстетическим 
вкусом. Мы благодарим Вас за 
творческое сотрудничество, 
за порядочность, за верность 
педагогическим идеалам, за 
дружбу и взаимовыручку, за 

то, что Вы по первому зову готовы прийти на помощь. Счастья 
Вам, здоровья, верных, порядочных людей на Вашем, еще долгом 
научном и житейском пути. А эти строки пусть дополнят наше 
поздравление :

Две 5-ки встали рядом
Получился юбилей.
Но печалиться не надо
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный День Рожденья
Шлем свое мы поздравленье.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
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Чтобы годы не спешили
И на все бы вас хватило
Желаем доброго здоровья
Успехов малых и больших.
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых.
Назло годам, чтоб не стареть!!!

С уважением Т. К. Завгородняя, доктор педагогических 
наук, профессор, зав.кафедрой педагогики имени Богдана 

Ступарыка Прикарпатского национального университета 
шимени Василия Стефаника. 
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В день рождения принято 
не только поздравлять именин-
ника, желать ему здоровья и 
благополучия, но и вспоминать 
все хорошее, что связано с 
ним. 

Моя встреча с Галиной 
Сергеевной, думаю, была 
определена свыше. Галина 
Сергеевна была назначена 
оппонентом моей докторской 

диссертации, и в конце 2001 я впервые приехала к ней. Причем, 
все начиналось совсем не радужно. 

Во-первых, случилась ошибка, и на титуле уже разосланного 
автореферата вместо Винницкого пединститута Г. С. Тарасенко 
была названа профессором Тернопольского университета. А пото-
му и билеты на первую встречу были взяты тоже до Тернополя. 
Впрочем, вскоре все проблемы благополучно разрешились, и я 
обрела верного друга и товарища, удивительно доброжелательного, 
простого в общении. Галина Сергеевна не просто ободрила, подде-
ржала, внушила веру в свои силы. Без преувеличения скажу, что 
ее выступление на самой защите стало переломным моментом. 

Наши отношения после защиты не прекратились, как это 
нередко бывает, а продолжали развиваться и крепнуть. И что бы 
ни случалось, какие бы вопросы не приходилось решать, неизмен-
ным оставалось одно – абсолютная надежность, оперативность 
и искреннее желание успеха Дела, которому она умеет служить 
верно. Как это у Высоцкого в песне о друге: “Он не скулил, не 
ныл, пусть он хмур был и зол, но шел, а когда ты упал со скал, 
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он стонал, но держал…”. Эти слова о Г. С. Тарасенко. Она 
надежная и просто классная.

Свидетельством высокой оценки профессиональных дости-
жений Галины Сергеевны педагогическим сообществом Украины 
является ее членство в специализированных советах, экспертном 
совете ГАК, многочисленные привлечения к экспертной работе, 
приглашения оппонировать и абсолютное уважение коллег из 
разных уголков нашей страны. 

В славный день рождения хочу пожелать Вам, Галина 
Сергеевна, ЗДОРОВЬЯ и снова ЗДОРОВЬЯ! Будет здоровье – 
все будет. У Вас же та-а-а-кой потенциал!!!

С любовью Наталья Гавриш, доктор пед. наук, 
профессор, зав. кафедрой дошкольного и начального 

образования Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко

Тарасенко Г.., Поніманська Т., 
Гавриш Н.  н а  конференц і ї 
“Актуальні проблеми формуван-
ня творчої особистості педагога в 
контексті наступності дошкільної 
та початкової освіти” 2-3 квітня 
2009 р., ВДПУ імені Михайла 
Коцюбинського, м. Вінниця).
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Обдарована Людина не 
знає свого віку. Бо живе і 
творить так, як дихає – при-
родно. Саме тому так потріб-
ні Дні, коли можна сказати 
вголос, що серед нас є Така 
Людина. 

Гарна і щедра, мудра і 
вміла, талановита і скромна, 
добра і щира. Гармонія – спа-
дає на думку вже при першій 
зустрічі з Галиною Сергіївною. 
Справжність – переконуєш-
ся, читаючи праці професора 

Тарасенко. Довершеність – враження від блискучих доповідей 
Науковця. Надійність – переживання від особистого спілкування 
з Другом. 

Найвартісніше з того, що є у житті: Людина, Природа, 
Мистецтво – поєднано Галиною Сергіївною Тарасенко в її 
науковому пошуку. А ще – Надія на щастя, Віра у невичерпні 
можливості розуму і серця, Любов до гідного духовного життя. І 
тому немає початку і не буде кінця, бо переймається Дослідниця 
вічним. 

Вітаю Вас з Днем народження, дорога Галино Сергіївно! 
З Днем, коли Ви прийшли у цей світ, щоб створити свій світ 
і щедро ділитися ним із нами усіма. І нас вітаю з тим, що Ви 
є у нас! 

Спасибі за виявлену Вами честь бути Вашою колегою і другом! 
Щиро бажаю Вам, Дорога Ювілярко, здоров’я і творчої наснаги 
на злеті віку, що позначає новий старт. Удачі, сонячної енергії 
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і місячного сяйва для роботи і життя! Благословіння Божого на 
все, чого торкаються Ваш багатий талант, Ваші добрі руки і Ваша 
світла душа!

З глибокою повагою – Тамара Поніманська, кандидат 
педагогічних наук, професор, зав. кафедри педагогіки

і психології (дошкільної), проректор з наукової роботи 
Рівненського державного гуманітарного університету.
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Шановна 
Галино Сергіївно! 
Сердечно вітаю Вас з днем 

народження. 
У цей святковий час при-

йміть найщиріші побажання, 
слова вдячності й поваги.

Педагогічна громадськість 
країни знає Вас як талановиту 
людину, плідного науковця, 
досвідченого педагога. Ставши 
на шлях науково-дослідної 
діяльності, Ви створили свою 
наукову школу, виховали цілу 
плеяду студентів, аспірантів, 

молодих науковців. 
Спасибі Вам за те, що є для нас прикладом високої інтеліген-

тності, надзвичайної працьовитості, справедливості, шляхетності 
та відкритості душі.

Щиро зичу Вам щасливого довголіття, невичерпної енергії й 
життєлюбства.

Я. П. Кодлюк, доктор педагогічних наук, 
професор Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка
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Свята і грішна, ніжна і жагуча,
Цнотлива й пристрасна, 
і сильна, і слабка.
Ви – Жінка неповторна 
і чарівна!
Ви – Жінка вічно мудра 
й молода!

З Галиною Серг і ї вною 
Тарасенко я знайома впродовж 
десяти років. Дізналася про неї 
як талановитого науковця, вченого 

з її багаточисельних підручників, книг, публікацій. Щиро захоп-
лююсь її публічними виступами, особистісною та професійною 
позицією, вірним служінням педагогічній справі...

Доля подарувала мені чудову нагоду для більш тісного 
знайомства, коли Галина Сергіївна погодилася бути офіційним 
опонентом на захисті моєї докторської дисертації. Її рекомен-
дації, побажання були слушними, конструктивними і водночас 
толерантними, а виступ на засіданні спеціалізованої вченої ради в 
Інституті педагогіки НАПН України – неперевершеним з точки 
зору науковості й ораторської майстерності.

Ми спільно працюємо з нею в експертній комісії з питань ос-
віти при ДАК України; неодноразово брали участь у педагогічних 
конференціях і семінарах. Спостерігаючи за Галиною Сергіївною, 
неважко було помітити, що всі свої професійні знання, педагогічну 
майстерність, уміння співпрацювати з людьми, жити в цьому мін-
ливому суспільстві вона щедро передає своїм колегам і студентам. 
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Окрім зазначених чеснот, притаманних Галині Сергіївні, вона є і 
залишається красивою й мудрою людиною, чудовим викладачем, 
сучасним управлінцем, жінкою з приємною посмішкою, вишука-
ними манерами і доброю вдачею.

Вельмишановна Галино Сергіївно! Засвідчуючи свою глибоку 
повагу і прихильність до Вас, хочу привітати в цей святковий день 
із ювілейною датою – 55-річчям з Дня народження.

Благодатної весняної пори Ви прийшли у світ з благородною 
місією – запалювати на освітянському небосхилі нові зірки, пле-
кати майбутніх педагогів, готувати їх до професійного життя. Вам 
є на що озирнутися і чим пишатися: Ви – доктор наук, професор. 
Ваша плідна науково-педагогічна діяльність примножує внесок у 
скарбницю початкової освіти України.

Ви щедро віддаєте свої знання, свій життєвий досвід, теплоту 
свого серця всім тим людям, які працюють спільно з Вами, – і в 
цьому секрет Вашої чарівності, жіночості та душевної краси.

Від усієї душі бажаю Вам жіночого щастя, ніжності, чарівності, 
любові! Щоб Ваші очі ніколи не сповнювалися смутком, серце 
живила осяйна надія на краще, доля була ласкавою, а друзі та 
близькі – вдячними.

Нехай кожний прийдешній день буде світлим і сонячним, да-
рує радість творчого натхнення, приємні несподіванки і душевний 
комфорт! Зустрічайте його з усмішкою, передчуттям радості, із 
впевненістю і щиросердним спокоєм!

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор 
педагогічних наук, професор, проректор 

із соціально-гуманітарних питань 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
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Вельмишановна 
Галино Сергіївно!
У День Вашого ювілею – 

мої найщиріші вітання Вам, 
чарівній жінці, талановитому 
вченому, професору, людині 
відомій в Україні та за її 
межами своїм високим про-
фесіоналізмом, науковими 
здобутками, відданністю справі 
підготовки вчителів, науково-
педагогічних працівників.

Я вдячна Долі за даро-
ване щастя бути знайомою з 

Вами, вже не один рік разом працювати, спілкуватися, дружити. 
Захоплююсь Вашою жіночністю, толерантністю, красою і щедрістю 
душі, Вашим ставленням до людей, широкою ерудицією, глибокою 
науковою обізнаністю, відданністю справі дошкільної, початкової 
і вищої освіти, неймовірною працездатністю, творчим доробком 
ученого, викладача вищої школи, керівника кафедри. 

Хай невичерпним буде джерело Вашого багатогранного та-
ланту Майстра педагогіки. Нехай у Вашому житті завжди буде 
зелене світло для нових ідей і творчих задумів, а все, про що 
мрієте, – нехай неодмінно збувається. 

Бажаю Вам, особистості яскравій і творчій, людині натхненній 
і небайдужій, виховати ще не одне покоління освітян, які понесуть 
у майбутнє світло духовності, гармонії і знання. Нехай сторицею 
повертається Вам усе те, чим так щедро ділитеся з людьми, 
допомагаючи їм у житті, професійному становленні, на шляху до 
високих щаблів науки.
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Дорога Галино Сергіївно! Щастя Вам безмежного, ласки 
від Бога у родині, в роботі, у колі друзів, колег-однодумців на 
довгі-довгі роки. 

З великою повагою Юлія Миколаївна Косенко, 
канд. пед. наук, професор кафедри дошкільної освіти 

Маріупольського державного гуманітарного університету

Високоповажна Галино Сергіївно!
Ваш ювілей – це час великого життєвого досвіду, жіночої 

мудрості, особистісної та професійної самодостатності, упевненості 
у своїх діях та вчинках, заслуженої поваги та визнання у науковому 
світі, серед широкого загалу педагогічних та науково-педагогічних 
працівників. 

Ваш величний розум, широка ерудиція, щира любов до людей, 
наполегливість, цілеспрямованість, неймовірна працездатність, над-
звичайна жіноча чарівність викликає почуття величезної симпатії у 
тих, хто Вас знає як колегу, відомого вченого, справжню подругу, 
віддану супутницю життя, берегиню своєї оселі.

У цей святковий День ми зичимо Вам міцного здоров’я, сімей-
ного щастя, творчих сил і натхнення, великих успіхів у професійній 
діяльності, гідних та вдячних учнів – послідовників. 

З повагою колектив кафедри дошкільної освіти 
Маріупольського державного гуманітарного університету. 
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Ты, как юности воспоминание,
Я туда возвращаюсь опять,
Где одним одержимы желанием 
Всё узнать, всё понять и принять,

Мы старались быть самыми лучшими, 
Всё читать и смотреть успевали
И Наталью Евгеньевну слушали,
И науку вперёд продвигали.

Я открыла в эстетике свой идеал,
Ты в природе его отыскала.
Он тогда всё вперёд за собою нас звал,
Нынче просит вернуться к началу.
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Что ж, давай, “наукова подружко” моя
Сбросим лет неуклюжее бремя
И вернёмся в мечтах в те миры и края,
Где лелеяло нас наше время.

5 и 5, 5 и 5 не помеха для нас,
В них и опыт, и мудрость, и знание.
Мы захватим с собой, что дано нам судьбой,
Не боясь встретить непонимание.

Ты Галина Сергеевна нынче у нас,
Я Галина Васильевна тоже, 
Не беда, мы здоровы и молоды духом сейчас –
Это важно! И Бог нам поможет!

З найщирішими побажаннями Локарева Г. В., 
доктор педагогічних наук, професор 

Запорізького національного університету

Локарєва Г. В. на опонуванні 
дисертації (науковий керівник 
Тарасенко Г. С.) у ВДПУ 
імені М. Коцюбинського, 
листопад 2008 р.
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Галине Сергеевне
Я желаю Вам во всем удачи,
Я желаю Вам добра,
И хранят пусть Вас 
силы небесные
Среди множества бед и зла.
Я желаю Вам счастья много,
Я желаю богатства Вам,
Пусть друзья Вас 
не забывают 
И враги не завидуют Вам.

Козлова Клавдия Филипповна, канд. пед. наук, 
профессор, зав. кафедрой теории и методики 

физического воспитания ВГПУ им. М. Коцюбинского 
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Дорога Галино Сергіївно!
Щиросердно вітаю тебе 

із ювілеєм!
Повсякденна коп ітка 

діяльність на відповідальній 
посаді вимагає від тебе як 
здібного науковця, визнаного 
в Україні фахівця великих ду-
ховних і фізичних затрат. Ти 
самовіддано, сповна віддаєшся 
освітянській справі, сприяєш у 
становленні молодих науков-
ців, надійна колега, наполег-

ливо долаєш всілякі життєві труднощі, даруючи людям не тільки 
свої знання та досвід, а й тепло своєї душі, чим заслуговуєш на 
глибоку повагу і шану. 

У цей святковий день зичу тобі міцного здоров’я, оптимізму та 
віри у краще майбутнє, успіхів та плідного наукового довголіття!

А ще, відтепер, нехай твоє життя буде схожим на казку, 
розфарбовану всіма кольорами ВЕСЕЛКИ: червоний – це твоє 
вічне взаємне кохання; помаранчевий – теплота дружніх стосун-
ків; жовтий – яскраве сонечко; зелений – спокій і мир у душі; 
блакитний – чисте безхмарне небо; синій – вірність і чесність, а 
щоб іноді відбувалась душевна релаксація, то нехай тебе час від 
часу супроводжує фіолетовий колір.

З повагою – завжди твій щирий друг Михайло Томчук

Томчук Михайло Іванович, доктор психологічних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Вінницького обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
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Ми Вас віншуєм в день цей урочистий,
чарівну жінку у ВДПУ.
І навіть сонцеликий сонях, променистий, 
не бачив в небі ще таку красу.
Красу труда, неспокоєм повиту, 
і творчості нестримну благодать.
Ваш інтелект не змірять на карати,
красу душі не можем оспівать.
Ми Вам бажаєм в день цей урочистий
здоров’я пишнолистого розмай,
і неба голубого синю просінь,
і поля щедроплідного врожай.
Рожевих ранків, росами умитих, 
півсонних вечорів, і трелі солов’я,
шатра тінистого лісів привітних,
бо все це – щастя людського життя.
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З повагою, вдячністю та безмежною любов’ю кафедра 
педагогіки та методики початкового навчання ВДПУ 

ім. М. Коцюбинського
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Багатовимірність Ваших талан-
тів, широка ерудиція, філігранне 
володіння словом – захоплю-
ють, науковий та організаторський 
хист – викликають повагу, висока 
працездатність, цілеспрямованість – 
гідні наслідування.

Хай Ваша нелегка праця завжди 
увінчується щедрим врожаєм нових 
здобутків і людської вдячності, хай 

серце не розгубить любові до обраної професії, щоб витримати всі 
її труднощі. Хай Ваша життєва криниця повниться щастям, все 
задумане Вами здійснюється, хай не зраджують друзі, а світ нав-
коло Вас повниться гармонією і теплом люблячих Вас сердець.

З повагою Г. Г. Кіт

Учениця – медалістка,
Студентка – відмінниця,
Аспірантка – кандидат 
педагогічних наук, 
Старший викладач – доцент,
Докторантура – доктор 
педагогічних наук, 
Зав. кафедри – професор.
Усе це про вельмишановну 
Галину Сергіївну. 

Впевнена, що це не остання іпостась. І нехай доля усміхається 
Вам і надалі.

З повагою А. Н. Цимбалюк
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Жизнь оценила прожитые 
Вами годы на две пятерки: пер-
вая – за достигнутые высоты, а 
вторая – как благосклонный знак 
в стремлении вперед.

Пускай у Вас и дальше все 
будет отлично!

С Днем рожденья! 

С уважением И. Н. Лапшина. 

В день ювілею, 
в прекрасний час
Щирі вітання 
Ви прийміть від нас.
Щоб злагода й мир 
панували в родині,
Щоб щастя всміхалось 
при кожній годині.
Хай добре живеться, 
все вміється, мріється 
і удається.

Нехай обминають біль і тривога,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою Р. В. Загоруй
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– Что еще Вам предложить?
– Отвечаю: “Дольше жить…”
Жить счастливо и успешно,
Жить с любовью в серце не-
жном…

С уважением Л. В. Любчак

Желаю мира, солнца, 
счастья,
И очень много светлых дней.
Пускай минуют 
Вас ненастья,
И будет шире круг друзей.

З уважением О. В. Колосова.
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Просто хай триває щастя –
У подиху квітів,
У вітровій ласці,
У доторку мрії,
У друзів приязні,
У хвилях надії!

З повагою Л. І. Грицай

Ви – мудра наставниця 
в роботі, 
Науки ніжне джерело.
Завжди у радості й тривозі, 
Відчуєш ваших рук тепло.
Ідете Ви гордо і сміливо, 
Світ осяваючи у цвіту.
Спасибі Вам, 
Галино Сергіївно, 
За щедру Вашу доброту!!!

З повагою Н. О. Пахальчук
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Дорогий Учителю!
Нехай зерно Вашого 

Вчення проросте в серцях 
Ваших учнів і вихованців і, 
зігріте теплотою Вашої душі, 
виплекане любов’ю Вашого 
серця, дасть щедрі плоди 
на ниві педагогічної науки. 
Талановитих Вам учнів і пос-
лідовників.

Спасибі, люба Галино 
Сергіївно, за Вашу Мудрість 
і неосяжну Віру в кожного із 

нас! Здоров’я Вам і многая літа.
Хай береже Вас Господь!

З повагою Л. О. Присяжнюк
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Ріка життя
Якщо не можна 
долю змалювати, 
одухотворене людське 
життя, –
змалюй ріку, 
гучну і повноводу,
що в’ється поміж гори 
в майбуття.
Вона то стихне, 
думкою налита,
то стане грізна й бунтівна,
але завжди вода її іскриста
дарує нам наснагу на життя.
Нехай бринить же джерело, 
і фонтанує,

іскриться веселково на зорі.
Глибоке русло хай свій шлях торує, 
і напуває все нові й нові світи.     

З повагою І. І. Козак



��

Шановна і дорога, 
Галино Сергіївно!

Ювілей для високоповаж-
ного науковця – це можливість 
поговорити про звершення і пла-
ни на майбутнє, це нагадування 
про визнання Вашого потужного 
інтелекту, творчого потенціалу, 
виняткової цілеспрямованос-
ті. Ювілей – це можливість 
перепланувати омріяне цікаве 
майбутнє, це спогади про ак-
тивне, насичене зустрічами і 
знайомствами, здобутками і 
звершеннями у житті.

Ювілей – це не просто кругле число, це дата, коли є чим 
пишатися, коли цілі є свідомими, а способи їх досягнення – до-
статніми. Свій ювілей Ви зустрічаєте у розквіті творчих сил, 
потенційних можливостей, продовжуєте плідну працю з головного 
завдання – виховання поколінь людей, здатних ефективно працю-
вати й навчатися впродовж усього життя, оберігати і примножувати 
здобутки національної культури. Ви несете у собі життєдайне 
світло доброти і людяності, що осяює шлях творіння добра і 
краси, обраний Вами. Ідеї, сформульовані Вами, випереджують 
час своїм педагогічним новаторством і стимулюють до подальших 
наукових пошуків і досліджень. Ваша сила в мудрості й чуйності, 
в умінні любити і діяти, відчувати красу і досягати поставлених 
цілей. Глибокі знання, внутрішня культура, працелюбність, поряд-
ність, принциповість, щире ставлення до людей стали запорукою 
визнання Вашого особистого зростання.
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Шановна Галино Сергіївно, Ви – життєдайне, невичерпне 
джерело творчості та ініціативи. Від усього серця бажаю Вам 
Божого благословення, міцного здоров’я, добробуту, щастя, дов-
гих-довгих і плідних років життя, миру і злагоди. Радості Вам, 
вдячних учнів, творчих успіхів у науково-педагогічний діяльності 
на благо України. Хай чисті криниці Вашої душі наповнюються 
вірою, надією, любов’ю – одвічними оберегами людського щастя! 
З ювілеєм! Міцного здоров’я і творчого довголіття! Хай лунають у 
Вашу честь з нагоди ювілею найщиріші привітання, слова вдячності 
і побажань незгасної творчої енергії, нових творчих здобутків. Хай 
Ваше життя повниться родинним щастям і добробутом! Хай доля 
буде прихильною до Вас! Хай здійсняться Ваші сподівання!

Нехай Господь береже Вас і дарує Вам многая літа – Україні 
на славу, нам – на радість!

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З повагою, захопленням Вами і Вашою науковою 
школою, щирою вдячністю за Вашу турботу, розуміння 

і материнське тепло – Грошовенко Ольга Петрівна.
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Чем старше Женщина – 
тем больше преимуществ.
Она мудрей, 
хитрее и нежней.
И четче знает, 
кто ей в жизни нужен,
И юной деве не сравниться 
с ней!
Ходы вперед десятками 
считает,
Читает взгляд. И даже слабый 
жест.
Запретный плод её 
уж не прельщает:

Она все то, что ей по вкусу, ест.
Мужчин с успехом делает рабами,
По-царски правит в собственной семье.
Все реже плачет «бабьими» слезами,
И жалость вряд ли вызовет к себе.
Кокетства глупость заменяет шармом,
Перешагнув в утехах тела стыд.
И дарит то, что ей приятно, даром,
А память ставит промахи на вид.
Умеет скрыть природные изъяны,
Достоинства изящно подчеркнуть.
И взглядом, полным магии и тайны,
Привычно, без усилия, сверкнуть.
Вместить в себя все вековые гены.
Изюминкою стать в руках Творца,
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Быть Афродитой, вышедшей из пены
На жертвенность венчального кольца.
И в “…надцать с хвостиком”, вступая в совершенство,
Стряхнув усталость напряженных лет,
Почувствовать душевное блаженство 
Гармонии, цены которой нет.

С уважением О. А. Голюк
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Берегині початкової осві-
ти, охоронниці кафедрального 
вогнища, засновниці та ідейній 
натхненниці всіх творчих почи-
нань кафедри педагогіки і ме-
тодики початкового навчання, 
мудрій наставниці студентів, 
магістрантів, аспірантів, яка 
передає з покоління в поколін-
ня традиції високої духовності, 
культури, творчості і пра-
цьовитості – Вам, шановна 
Галино Сергіївно, найщиріші 
і найтепліші слова вітання в 

цей святковий день.
Для мене Ви відкрили шлях в науку і впевнено ведете ним, 

навчаючи і підтримуючи завжди і в усьому. Спасибі Вам за це. 
Нехай сторицею повертаються до Вас добро та тепло Вашого 

серця. Нехай ніколи не змовкає в душі дзвінка нота молодості, 
нехай поруч з Вами завжди крокує успіх, а Доля береже від 
усіляких негараздів. Щастя Вам і благополуччя.

Сюрпризів у житті чудових!
Ідей, утілених в діла!
Днів сонячних і веселкових!
Здоров’я! Щастя! І добра!

З великою шаною і вдячністю Т. М. Кривошея
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Як корисно напитися цілющої 
води з джерела Вашої муд-
рості!
Як повчально зачерпнути при-
горщу “золотого піску” Вашої 
творчості!
Як важливо потрапити під 
теплий спрямовуючий вітер 
Ваших порад і настанов!
Яке щастя пірнути у водоспад 
спілкування з Вами!
Як приємно насолоджувати-
ся веселковим різнобарв’ям 
Вашого вишуканого гумору!

Яка честь бути квіткою у саду під назвою “Ваша наукова 
школа”!

Нехай ще довгі роки вдячна молодь духовно насичується 
Вашими чеснотами!

З повагою Олена Демченко
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Дорогая 
Галина Сергеевна!

Чтоб всегда была 
альтернатива, 
Светила в жизни чтобы 
перспектива. 
И интуиция чтоб Вас 
не подводила, 
Инфляция чтоб 
по кошельку не била. 
Инсинуациям чтоб 
Вы отпор давали, 
И инспирация чтоб 

Вас не доставала, 
Альянс любви и красоты не нарушался, 
Авторитет все больше повышался. 
Чтоб песнею была бы Вам работа, 
Чтоб растворились в ней Ваши заботы. 
Чтоб был всегда на высоте престиж, 
А имя было на устах и без афиш
Пусть положение в работе будет прочным, 
Надежны связи, мысли непорочны, 
В реальность превратятся вдруг надежды, 
Беда уйдет, и будет все, как прежде. 
Пускай дефолт Вас вовсе не коснется, 
Вложенье капитала дивидендом обернется, 
Дилемма станет вдруг для Вас альтернативой, 
Не упорхнет удача птицею пугливой. 
Пусть дивергенция не тронет Вам мысли, 
И пессимизма зубы не загрызли, 
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Ваша перцепция не слишком чуткой будет, 
И оптимизм дорогу к Вам не забудет. 
Желаю непрерывности идей, 
Дискретности несбыточных затей, 
Мгновенных избежаний катаклизмов 
И дискурсивных, не аморфных мислей

З повагою О. В. Грушко
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Шановна Галино Сергіївно!
Вітаємо Вас із славною датою! Жінкам не прийнято нагадувати 

про їхній вік, однак 55 – це символічна дата: життя прожито, і не 
просто на «5», а двічі на «5»! Хоча ні, чому прожито? Глибоко 
переконані в тому, що попереду у Вас – ще низка славних пере-
мог, нових творчих досягнень, наукових успіхів і відзнак.

Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, добра від людей, щастя і 
спокою у Вашому домі. Нехай у житті буде все: і талан, і успіхи, 
і достаток, і добробут, і щире кохання, і шляхетна дружба.

Здоровійте, мужнійте, розквітайте! Многая літа, многая літа, 
многая літа!
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Галині світ-Тарасенко присвята
Залюблена в поезію і скрипку,
у дивосвіт подільських рідних місць,
в росинку кожну, паросток і квітку,
черпаєш з них натхнення ти і міць.
Є щось в тобі від славного Тараса –
далекого прапрадіда твого:
його неспокій, мудрість, горда вдача,
бажання завжди досягти свого.
Сергій – служитель. Це від нього ти
взяла безмежну відданість роботі.
твій кожен день наповнений снаги,
нових ідей, і звершень, і турботи.
То ж не мілій душею і умом,
живи завзято, творчо і крилато.
Від нас тобі пошана, і чолом,
і віншування щиросердне з святом.

З повагою колеги з кафедри основ фундаментальних 
дисциплін інституту педагогіки та психології ВДПУ 

імені Михайла Коцюбинського
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Шановна Галино Сергіївно!
Кафедра педагогіки щиро вітає Вас з Ювілеєм!
У такі дні ще більше помічаємо, що “досконала жінка є ще 

більш високим типом людини, ніж досконалий чоловік, але явищем 
дуже рідкісним” (Ф. Ніцше). Щасливі з того, що знайомі з такою 
Жінкою, поділяємо погляди, займаємось спільною справою. 

Не втомлюємося дивуватися, які дивні, чарівні і сильні “ме-
лодії” творить Ваша натура: кохана дружина і опора чоловіка та 
родини, талановитий керівник, який задає напрям і ритм роботи 
кафедри, інституту, глибокий науковець, який невтомно шукає 
істину, тонкий естет, який вміє бачити і цінувати прекрасне в 
природі та людях.

Хай все, про що мрієте, збудеться,
Хай так, як хочеться, станеться,
Хай ліпше, ніж можете, трудиться,
Хай все, що знайдеться, повік не згубиться.
Хай все, що знаєте, не забувається,
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А те, що маєте, Вам зберігається.
Що проганяєте, хай не вертається,
Що пригортаєте, хай не цурається.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Нехай не залишають Вас оптимізм, віра і надія, а мелодії 
Вашої душі хай щиро підтримуються сильними голосами молодих 
колег, складаються в симфонії нових успіхів! Хай не згасає Ваш 
творчий вогонь, хай береже Вас Доля! 

З глибокою повагою колеги з кафедри педагогіки ВДПУ 
імені Михайла Коцюбинського
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Глубокоуважаемой 
Галине Сергеевне!

Благословенны 
дни общенья с Вами,
Благодарим за них 
мы всякий час.
Открыв сиянье
дальних звёзд над нами,
К высотам духа 
Вы зовете нас.

Оставят в сердце 
все встречи с Вами!
И, прикоснувшись
к мысли огневой,

Пойдем путями трудными за Вами,
Огонь свой сохранив во тьме земной.

С уважением Майя Кадемия, канд. пед. наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой информационных 

технологий в образовании ВГПУ 
имени Михаила Коцюбинского, 

заслуженный учитель Украины
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Цього урочистого дня ми хочемо засвідчити глибоку повагу, 
якої заслуговують Ваша особиста шляхетність, великий досвід 
науковця, а також активна життєва позиція.

Бажаємо, щоб жага творити добро, справедливість ніколи 
не залишала Вашу душу, а невичерпне джерело Вашої життєвої 
наснаги повнилося радістю, задоволенням від життя та щирою 
вдячністю від людей за Ваші добрі справи.

На довгий вік, на многії літа, на шану від людей, тепло родинне 
стелися, доле, крізь усе життя лише добром для доброї людини. 
Нехай старання Ваші і труди помножать успіх в нашім колективі, 
живіть в добрі і радості завжди та будьте все життя щасливі! 

Колектив кафедри інноваційних та інформаційних 
технологій в освіті ВДПУ імені Михайла Коцюбинського
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Галино Сергіївно, зі святом!
Нових творчих планів, ідей...
Вся кафедра музикознавства
Вітання шле Вам в Ювілей!

Музпед завжди Вами пишався.
Якби ж не любов до наук – 
Сам Ойстрах би зачарувався, 
Якби взяли скрипку до рук.

Талант до усього дано Вам.
В усьому для нас еталон,
Зразок молодим і в науці
Усім задаєте Ви тон.

А жінка – красива, мов квітка.
Розтопить вона навіть лід...
Не йде – а пливе, мов лебідка...
Захоплені погляди вслід...

Такою ж надалі лишайтесь!
Чого ж можна ще побажать?
Ви з долею з честю зіграли
З блискучим рахунком 5:5.

З повагою колектив кафедри музикознавства 
та інструментальної підготовки 

ВДПУ імені Михайла Коцюбинського



�0

Шановна 
Галино Сергіївно!

Щиро вітаю Вас із ювілеєм!
З часом цікавих починань, 
тільки позитивних незвіданос-
тей, нових наукових звершень і 
великих творчих досягнень. 

Ваш ювілей – не тільки 
Ваше свято,
Радіють Ваші рідні 
й друзі теж.
Хай Бог пошле 
іще років багато,
Здоров’я, щастя, 
радості без меж!

Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося
І добре серце не підкориться рокам.

Щиро бажаю Вам міцного здоров’я, великого людського 
щастя, сімейного добробуту та злагоди, щирих та добрих друзів, 
надійних помічників,  невичерпної енергії, творчої наснаги, здій-
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снення усіх мрій та сподівань, успіхів у Вашій нелегкій роботі, 
підтримки від підлеглих і терпіння до колег...

Нехай серце буде зігріте любов’ю Ваших студентів, аспіран-
тів; душа злагодою, а удача стане супутницею на всіх життєвих 
дорогах. Хай збуваються всі Ваші мрії та сподівання, береже Вас 
доля, а життя Ваше буде щедрим і багатим на добро.

З правдивою пошаною Г. А. Іваниця, проректор 
з навчально-методичної роботи Вінницького обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
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Шановна Галино Сергіївно!

Кажуть, що у цьому віці
Жінка знов цвіте, мов сад!
Втім, як бачимо усі,
Ви завжди у всій красі.

Бо літам наперекір
Молода ще до сих пір.
Й видно з ніг до голови,
Що в чудовій формі Ви!

Щиро Ви зізнайтесь нам,
Як таке вдається вам.
І розкрийте свій секрет,
Як стрункою буть без дієт?!
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Бо, на жаль, нам невтямки,
Як сповільнити роки,
Що летять, немов стріла,
Й душу жалять, як бджола.

Вас з нагоди ювілею
Ми віншуєм, як лілею,
І здоров’я Вам міцного
Ще й всіляких благ до нього.
 
Зичимо, аби й надалі
Разом з нами працювали.
І здобутків Вам рясних
Та достатку повен міх.
 
Хай здійсняться сподівання,
А в душі горить кохання!
І щоб любий чоловік
На руках носив весь вік.

А вкінці ми Вам бажаєм,
Щоб життя здавалось раєм;
Хай багато ясних літ
Вам дарує щедро світ!

Щиро Ваші “початківці” й “дошкільнята” 
Інституту післядипломної освіти (м. Вінниця)
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Шановна 
Галино Сергіївно!

У цей святковий день зичу 
Вам міцного здоров’я, оптиміз-
му та терпіння до нас, Ваших 
вихованців, успіхів і здійснення 
усіх мрій та сподівань!

Як гості підуть 
і закінчиться свято
У будні в Вас 
теж буде друзів багато.
Добра Вам і щастя, 
міцного здоров’я,

Достатку у домі, приязні, любові,
Наступного свята усім дочекати –
Ми з радістю будемо знов 
Вас вітати !

З повагою та любов’ю Т. Галич, зав. відділом виховної 
роботи Вінницького обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників
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Есть у мудрых народов 
золотые слова:
“Если б молодость знала, 
если б старость могла…”.
Но бывает отрезок 
в средине пути,
Когда юность и старость 
могут рядом идти.

Этот возраст чудесный с
очетает в себе
Два коротеньких слова: 
“еще” и “уже”.
Так, что жить в это время 
Вам легко и приятно:
Вам “еще” все доступно, 
Вам “уже” все понятно.

Если жизнь Вам поставит трудных ребусов ряд – 
То решайте их смело: Вам “уже” 55!
Если ж вызовет юность – становитесь с ней в ряд.
Становитесь без страха: Вам “еще” 55!

Деркач Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри мистецької підготовки ВДПУ імені 

Михайла Коцюбинського, голова Вінницького осередку 
ГО “Арт-терапевтична асоціація”
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В цю дату знаменну 
прийміть побажання,
сердечні вітання 
і щирі признання.
Вітання з красивим числом 
з двох п’ятірок,
Що значить – 
життя відбулось на відмінно.  
Відмінно – в сім’ї, 
і в навчанні – відмінно. 
Від школи до ВИШу – 
все “п’ять” неодмінно.

Тому і в науку свій шлях торувала,
За те кандидатську і докторську склала.
А потім почала навчать аспірантів,
Їх в неї багато, і всі – діаманти.
За гранями грань – і звечора, і вранці
Шліфує професор своїх вихованців.
Між ними й мені пощастило “світитись”,
Мужніти за фахом, мудрішати й вчитись.
За це дуже вдячна і щиро радію, 
Любові бажаю та здійснення МРІЇ. 
Перун хай наповнює долі вітрила,
Хай Ангел-Хранитель підносить на крилах,
ФОРТУНА відмінне здоров’я дарує, 
В завзятті до справ Вашу вдачу ГАРТУЄ. 
Легкою завжди буде Ваша хода,
І стрімкість у рухах й думок бистрота.
Любов’ю хай повниться ваша оселя
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І морем цілунків, і друзів веселих.
Хай Вас захищає молитва до Бога 
І плідною буде вся ваша ДОРОГА.

 
З повагою Юлія Поплавська, старший викладач 

кафедри мистецької підготовки ВДПУ 
імені Михайла Коцюбинського
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Шановна 
Галино Сергіївно!

Ви – талановитий нау-
ковець, мудрий і об’єктивний 
керівник, людина з тонким 
відчуттям краси, жінка з 
ніжною душею.

Прийміть дарунок поетичний
Вашій душі художньо-
естетичний,
Й щирі слова 
в святковий день –
Із Днем народження вітання,

Добра й любові,
Творчості й натхнення побажання.
Хай доля лише радість і красу дарує,
Кохання й квіти.
Світанок у промінях сонця,
Троянди у срібній росі.
Нехай сьогодні
Природа лише для Вас яскраво сяє,
Дощем омита ніжна зелень Вас вітає,
І пісня солов’я лунає в піднебессі,
Де зорі трояндами розквітли.
Бажаєм, щоб лише сльози радості
З’являлись на очах;
І зігрівали душу друзів щирі почуття,
Щоб Вас вітала перемога,
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Щасливою була в житті дорога,
Й молитви щоб були почуті Богом,
І оточили друзі віддані та незрадливі.
Хай радісна щаслива мить
Не промайне для Вас ніколи.

З повагою Наталія Тодосієнко, старший викладач 
кафедри мистецької підготовки ВДПУ 

імені Михайла Коцюбинського
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Уважаемая 
Галина Сергеевна!

Поздравляю Вас с Днем 
рождения – юбилеем!

Каждый час жизни – 
жемчужина, 
Год – слиток чистого золота. 
Ваше богатство – несметное, 
В сердце – надежды 
и молодость.

Пусть этот день будет солнечным,
А настроение радостным!
Дарю Вам цветы, пожелания
И поздравления с праздником!

Пусть вариации счастья
Делают жизнь многоцветной,
А вероятность удачи
Будет всегда стопроцентной!

Ваша ученица Елена Прушковская
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ШАНОВНА 
ГАЛИНО СЕРГІЇВНО!

На незбагненному цім світі,
Де на долоні все, як є –
Вам День народження 
привітно
Сьогодні руку подає.
В цей день Вас щиро 
привітають
колеги, друзі і рідня.
Здоров’я, щастя побажають
І море радості щодня.
Прийміть від мене теж 
дарунок:
Ромашки у рясній росі,

Палкого сонця поцілунок,
Й уклін сердечний до землі.
Бажаю Вам, щоб доля дарувала
Міцне здоров’я, радість і добро,
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було.
Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,
Хай молодеча сила сповнить груди
Додасть наснаги і нових ідей.
Бажаю Вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття.
Любові Вам і злагоди в родині,
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Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води. 

З величезною любов’ю, повагою та вдячністю 
Н. Пташнік, учитель початкових класів 

СЗОШ № 18 м. Вінниці
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У кожну людину 
Бог вкладає щось особливе.
У вчителя він вкладає 
частинку себе.
Адже навчати, виховувати, 
спрямовувати –
це неабиякий дар!

Шановна 
Галино Сергіївно!
Прийміть найщиріші ві-

тання з Днем народження!
У суспільстві ви відомі як 

професіонал, людина компе-
тентна, вольова і доброзичли-

ва, яка користується авторитетом та повагою. За Вашими пле-
чима – багатолітній досвід і визнання. Ваша принципова позиція 
відома усім і викликає глибоку повагу.

Нехай Ваша плідна праця, завдяки якій багато речей в житті 
знаходить свій сенс, буде щедрою на життєдайні плоди, повагу 
та любов. Від щирого серця бажаю, аби всі Ваші справи, наукові 
праці, розробки, програми, рекомендації, ідеї були непідвладні 
плину часу та зміні поколінь. Нехай тепло і затишок родинної 
оселі надійно захищає Вас від життєвих негараздів, а в майбут-
ньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними справами 
та земними радощами років.

Тож многих Вам літ, вельмишановна Галино Сергіївно, і 
хай Ваша професійна майстерність і життєвий досвід слугують і 
надалі на почесній педагогічній ниві. Адже той, хто сіє, завжди 
збирає плоди.
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В безмежному космічному просторі,
де загадково мерехтять яскраві зорі,
сузір’я є, що зветься Близнюками
і славиться своїми зірочками.
Це особистості відомі й геніальні,
талановиті та оригінальні.
Під цим сузір’ям народились Ви,
прийшли у світ, щоби добро нести,
знання і душу людям дарувати,
нові їм горизонти відкривати,
щоб сіяти в серцях любов і ласку, 
щоб світ перетворити в дивну казку.

З повагою та великою вдячністю, Ваша учениця Юлія 
Миколаївна Олійник, вчитель початкових класів СЗОШ 

№ 35 м. Вінниці, вчитель вищої категорії, вчитель-мето-
дист, Заслужений вчитель України
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ВИКЛАДАЧУ, 
НАУКОВЦЮ, 

НАСТАВНИКУ...
Уже давно минули ті часи, 

коли я була студенткою. Та 
сьогодні розумію, як багато 
залежало від успішного стар-
ту, який дали мені викладачі 
музично-педагогічного факуль-
тету і, особливо, Ви, Галино 
Сергіївно, для моєї майбутньої 
професії та подальшого життя. 
В той час (1978 р.) Ви ще 
зовсім юною, вчорашньою 

випускницею розпочали свій педагогічний шлях як викладач 
диригування на музично-педагогічному факультеті Вінницького 
державного педагогічного інституту імені М. Островського. Щедро 
наділені різноманітними талантами, Ви і тоді виділялись особли-
вим ентузіазмом, творчим ставленням до справи, інтелігентністю, 
вишуканістю, врівноваженістю і особливою відповідальністю за 
студента, за його знання. 

Схиляю голову перед Вашою педагогічною мудрістю, про-
фесійною майстерністю Викладача, Науковця, Наставника. 
Складаю щиру подяку за отримані знання, добро та щедрість 
Вашої душі, за розумні поради, за якими ми звертаємось до 
Вас у будь-якій скрутній ситуації. У цей ювілейний день щиро 
зичу Вам, шановна Галино Сергіївно, творчих сил та успіхів, 
здійснення мрій і задумів, здоров`я, енергії для плідної праці 
на педагогічній та науковій нивах в команді однодумців-колег, 
надійних друзів,  розумних і вдячних студентів, великого люд-
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ського щастя. Гарного Вам святкового настрою, море квітів, 
посмішок, любові! 

З повагою Бакалець (Галузінська) Н. О
 випускниця 1981 р., викладач-методист 

музичних дисциплін Барського гуманітарно-педагогіч-
ного коледжу ім. М. Грушевського 

. 



��

Спасибі Вам, Галино 
Сергіївно, за надану мені 
честь бути Вашою ученицею, 
за радість спілкування з Вами, 
за щастя бути Вашим сучас-
ником!

Дякую, що попри складно-
щі сьогодення, бурхливість та 
нестабільність нашого життя 
Ви залишаєтеся сильною і 
виваженою людиною. А ще Ви 
вселяєте в мене Віру: у себе, 

в успіх, у життя!
Хай невичерпними будуть притаманні Вам людяність, мудрість, 

доброта й професійна майстерність! 
Нехай не полишає Вас оптимізм і надія, а велич здобутого 

окрилює на нові відкриття!

З повагою Наталія Мар`євич, завідувач відділенням 
“Мистецтв” Барського гуманітано-педагогічного 

коледжу  імені М. Грушевського
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Шановна 
Галино Сергіївно!
У цей особливий уро-

чистий день прийміть щирі 
побажання  від Ваших випус-
кників, сьогоднішніх педагогів 
ДНЗ № 27.

Своїм життям і невтом-
ною працею Ви постійно під-
тверджуєте святу істину: чим 
скромніша душею людина, тим 

більше віддає вона свого розуму, сердечної теплоти іншим, адже 
без такого сокровенного джерела нічого не вартує наше земне 
буття. То нехай же стане снаги й надалі творити добро, те вище 
благо, яке дароване Богом та відшліфоване силами Вашого влас-
ного серця впродовж плідної педагогічної діяльності! Нехай ваша 
освітянська нива і надалі буде плодотворною, стелеться барвистим 
рушником і душевною піснею.

Хай Доля для Вас зачарує весь світ
Здоров’ям, щастям, миром і натхненням.
Бажаємо прожити Вам багато літ
Під божим і людським благословенням!
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Шановна Галина Сергіївна
Наш пораднику, духовний і творчий наставнику!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня народження.
Нехай Ваші літа прийдешні будуть ще більш плідними на 

творчі досягнення, ще більш яскравими і незабутніми! Нехай 
множаться успіхи і не повторюються невдачі! Нехай приходять 
тільки добрі звістки і оминають Вашу оселю проблеми і непри-
ємності! А бажання сіяти розумне, добре, вічне залишається 
непереможним!

Як педагоги – практики запевняємо, що Ваші наукові праці 
“живуть” у нашому садочку: “ростуть” углиб і вшир, творчо 
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адаптовуються в роботі з дітьми, на їх тлі з’являються нові цікаві 
знахідки.

Ваші ідеї допомагають нам та батькам у створенні гуманного 
виховного середовища, по стежинах якого ми ведемо своїх ви-
хованців у дивосвіт природи, де вони отримують уроки краси і 
людяності.

Дякуємо за співтворчість. Чекаємо  Ваших  нових видань 
для дошкільників.

З повагою педагоги дошкільного навчального закладу 
№ 2 “Пролісок” м. Іллінці.

Дивосвіт природи очима дітей



��

Шановна Галино Сергіївно, Ви нам передавали тепло свого 
серця, стали справжнісінькою Чарівницею й відкрили таємниці 
вчительської професії.

Тепер ми, ваші учні, передаємо цю любов кожній дитині. Хай 
найщиріші почуття і вдячність наших сердець та променисті дитячі 
посмішки додають Вам життєвої наснаги, здоров’я, оптимізму.  
Для молодших школярів у школі другою матусею стає їхня перша 
вчителька. Ви для нас теж матуся, наш ПЕРШИЙ ПЕДАГОГ!!! 
з Днем народження, наша улюблена Галино Сергіївно!!!

З повагою і любов’ю Оксана Никончук (Совко), випуск 
2003 р., учитель початкових класів Фізико-математичної 

гімназії  № 17 м. Вінниці.
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Шановна і дорога, Галино Сергіївно!
Щирим серцем, світлим розумом, відкритою та вольовою 

душею Ви невтомно плекаєте нас, своїх вихованців, надихаючи 
на гідне життя та хороші справи. Тому в день цей святковий ми 
зичимо Вам міцного здоров’я на довгії літа, невпинного творчого 
натхнення і, якщо зірки падають з небес на щастя, то нехай Ваше 
життя буде суцільним зорепадом! 

Вам, шановна наставнику, присвячуємо цей вірш.

Галино Сергіївно, дозвольте привітати,
У цей святковий, гарний ювілей.
Нехай щастить Вам на життєвій ниві,
Здоров’я, наснаги і шани від людей.

Із вдячністю я згадую поради Ваші,
Для мене Ви, як мати, як наставник і як друг.
Хай буде весь Ваш вік так на добро багатий,
А шлях красивий лише з білих смуг.
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Життя дороги хай Вас не лякають,
Ви впораєтесь з ними, як завжди, 
Тому, що Ви, красива, мудра, сильна жінка.
Удачі Вам, натхнення і ніякої біди.

Краса душі нехай не гасне.
Нехай Вас доля береже,
Щоб Ви були завжди найперші,
А Бог здоров’я хай дає.

Нехай для Вас сміється сонце,
Нехай  проходять в радості роки.
І будьте Ви всіма любимі,
Сьогодні, завтра і завжди.

З повагою та вдячністю Чабанюк Жанна, Бондаренко 
Кристина та Качайло Інна, студенти Інституту 

педагогіки та психології (випуск 2010 р.).
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Шановна 
Галино Сергіївно!
Від усього серця вітаю Вас 

з ювілеєм! Нехай Природа, 
якій Ви присвятили стільки 
натхнених праць, з вдячніс-
тю винагородить Вас міцним 
здоров’ям, щасливою долею, 
яскравими подіями! І щоб на 
Вашому шляху все було тільки 
так, як побажаєте, не зважа-
ючи на жодні негаразди, адже 
саме після дощу з’являється  
веселка! Щиро дякую Вам  за 
мудре слово, розуміння та лю-

бов до найцікавішого з усіх  дослідженнь, що зветься Життям!

З повагою Ольга Калініна
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От всей души, Галина Сергеевна, мы Вас все поздравляем! 
Пусть Бог дает здоровье Вам, от неприятностей оберегает. Пусть 
силы, терпенье, счастье, удача в ногу с Вами идут. И будут награ-
дой, и лучшим подарком за долгие годы, за учительский труд. 

Вы мудра и красива с чистой душой,
И все цветы мира для Вас лишь одной.
Глубину Ваших глаз не сравнить ни с одним океаном,
И знания Ваши не сравнить ни с одной горой.
Вы готовы помочь, протянуть свою руку.
Есть ангелы в небе, а Вы – ангел земной!

С уважением студенты группы 4-Д института педагоги-
ки и психологии ВГПУ имени Михаила Коцюбинского 

(выпуск 2010 г.) 
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Хай усе з любов’ю 
сказане зігріває душу і серце,
хай усі щиросердні побажання 

неодмінно збудуться,
а Доля буде прихильною 

на многії літа!
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