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   КОНСУЛЬТАЦІЯ ФАХІВЦЯ  1  

Посадові та робочі інструкції як документи, 

що визначають трудову функцію працівників 

Одним з основних документів, що регламентує відношення 
між працівником і роботодавцем, є трудовий договір. 

Згідно зі статтею 21 Кодексу законів про працю України 
трудовий договір – угода між працівником і власником 
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним 
органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується 
виконувати роботу, визначену цією угодою. 

Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі.  
На практиці  мало хто підписує письмові трудові договори. 

Замість цього оформляють наказ чи розпорядження про 
зарахування працівника на роботу. 

Згідно зі статтею 29 Кодексу законів про працю України до 
початку роботи за укладеним трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган зобов’язаний роз’яснити працівникові 
його права та обов’язки та проінформувати під розписку про 
умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунено, 
та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, його права на 
пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до 
чинного законодавства та колективного договору. 

Вимоги до посадових інструкцій 

Під час розроблення посадових інструкцій забезпечується 
єдиний підхід до побудови, структури та викладу змісту розділів. 
Інструкції повинні відображати повний перелік завдань та 
обов’язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати 
необхідні пояснення, а всі терміни – чіткі визначення. Посадові 
інструкції після їхнього затвердження керівником підприємства, 
організації, установи або, за дорученням, його заступниками 
доводяться до відома працівника під розписку.  

До посадових інструкцій може бути внесено зміни, доповнення 
лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, 
організації за згодою працівника.  

Посадові інструкції складаються з розділів: «Загальні 
положення», «Завдання та обов’язки», «Права», 
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«Відповідальність», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги» та 
«Взаємовідносини (зв’язки) за посадою». 

Розділ «Загальні положення» містить основні дані про посаду, 
сферу діяльності працівника, найменування підрозділу, де працює 
працівник, порядок призначення на посаду та припинення 
виконання посадових обов’язків, безпосередню підпорядкованість, 
кваліфікаційні вимоги до працівника (рівень освітньої підготовки 
та кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом, інші 
вимоги), наявність підлеглих, перелік основних законодавчих 
актів, інших матеріалів, якими керується в роботі працівник, 
порядок заміщення інших працівників на період їхньої тимчасової 
відсутності (відпустка, хвороба, інші поважні причини), а також 
хто заміщує його.  

У розділі «Завдання та обов’язки» характеризується зміст 
діяльності працівника, визначається самостійна ділянка роботи 
відповідно до Положення про підрозділ та перелік видів робіт, з 
яких складаються функції, що виконуються. 

У розділі «Права» визначаються й наводяться делеговані 
працівникові повноваження, за допомогою яких він має 
забезпечувати в процесі своєї діяльності виконання покладених на 
нього завдань та обов’язків.  

Розділ «Відповідальність» містить показники оцінки роботи 
працівника та межі його особистої відповідальності за результати 
діяльності та виконання робіт. Показниками оцінки роботи 
є якість та своєчасність виконання посадових завдань та 
обов’язків. 

Розділ «Повинен знати» визначає вимоги до спеціальних 
знань, а також знань законодавчих актів та нормативних 
документів, необхідних для виконання посадових обов’язків. 

Розділ «Кваліфікаційні вимоги» містить норми, які 
стосуються освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів та досвіду, 
достатніх для повного та якісного виконання робіт за посадою. 

У розділі «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою» визнача-
ється коло основних взаємозв’язків працівника із співробітниками 
свого та інших структурних підрозділів, а також зі сторонніми 
підприємствами, організаціями, установами, з якими працівник 
має службові взаємовідносини, терміни отримання та надання 
взаємної інформації (за наявності), порядок погодження та 
затвердження відповідних документів тощо.  
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Вимоги до робочих інструкцій 

Робочі інструкції повинні відображати повний перелік завдань 
та обов’язків, відповідальності, у разі потреби мати необхідні 
пояснення, а всі терміни – чіткі визначення. 

Робоча інструкція та зміна до неї погоджується профспілковим 
комітетом або іншим уповноваженим робочим органом трудового 
колективу.  

Робочі інструкції після їхнього затвердження керівником 
підприємства, організації, установи або, за дорученням, його 
заступниками, доводяться до відома робітника під розписку.  

До робочих інструкцій може бути внесено зміни, доповнення 
лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, 
організації за згодою робітника.  

 
Н. І. Розколупа, учений секретар 

Національної парламентської 

бібліотеки України 
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  З ДОСВІДУ РОБОТИ   1 

Надання послуг людям з обмеженими фізичними 

можливостями в Тернопільській обласній 

універсальній науковій бібліотеці 

Виконуючи соціальну місію, основним пріоритетом якої є 
вільний доступ населення до джерел інформації, Тернопільська 
обласна універсальна  наукова бібліотека робить свій вагомий 
внесок в обслуговування громадян з особливим потребами: 
інвалідів дитинства, ветеранів війни та праці, вдів, одиноких 
матерів, опікунів, сиріт, членів багатодітних сімей, безробітних, 
людей похилого віку, одиноких непрацездатних громадян. 

Діяльність книгозбірні спрямовано також на збереження 
активності користувачів старшого покоління, постійними 
супутниками котрих завжди була та залишається книга. 

Тернопільська ОУНБ співпрацює з державними й громадсь-
кими установами міста: Тернопільським управлінням праці та 
соціальної політики міської ради, обласним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, молодіжним центром «Довіра», 
обласною організацією Червоного Хреста, Тернопільською міською 
організацією інвалідів із порушенням опорно-рухового апарату, 
Тернопільським обласним відділенням фонду соціального захисту 
інвалідів. 

Спільно з управлінням праці та соціальної політики 
налагоджено кур’єрську доставку літератури самотнім громадянам 
та інвалідам. 

Щороку, завдяки поданим міською організацією інвалідів 
опорно-рухового апарату й обласним відділенням фонду 
соціального захисту інвалідів спискам, зростає кількість 
бажаючих користуватися послугами книгозбірні. Посильну 
допомогу в обслуговуванні цієї категорії користувачів надають 
волонтери – члени молодіжної організації «Іскра любові» та 
Всеукраїнського благодійного фонду «Країна добра». 

Для покращення доступу до інформації та бібліотечних 
ресурсів людям з особливими потребами продовжується термін 
видачі книжок та їхнього резервування. За невчасне повернення 
літератури не сплачується пеня, видаються читацькі квитки для 
опікунів і помічників таких громадян. Безкоштовно та 
позачергово обслуговуються інваліди дитинства, війни, І та 
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ІІ груп, громадяни похилого віку. Налагоджено довідково-
інформаційне обслуговування телефоном. Для вивчення потреб 
у книзі даної категорії користувачів проведено анкетування.  

Якщо до книгозбірні не можуть прийти люди, які погано 
пересуваються, бібліотечні працівники йдуть до них. 

На веб-сайті бібліотеки (www.library.te.ua) постійно 
розміщується інформація про поповнення фондів новинками 
книжкового ринку та проведення масових заходів у Терно-
пільській ОУНБ. 

Бібліотекарі беруть участь у засіданнях клубу «Від душі до 
душі», котрий діє на базі молодіжного центру «Довіра». Його 
очолює Анжела Почекайло, яка з дитинства хворіє на дитячий 
церебральний параліч і прикута до інвалідного візка. Члени 
клубу – це молоді люди, які мають захворювання опорно-
рухового апарату й вади зору. На засіданнях бібліотекарі 
проводять огляди  та перегляди літератури, періодичних видань із 
фонду обласної наукової бібліотеки. 

Працівники книгозбірні також беруть активну участь 
у благодійній акції «Ти можеш їм допомогти» та щорічному 
обласному фестивалі творчості дітей з особливими потребами 
«Повір у себе», який проводить Тернопільський обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ провідним 
бібліотекарем працює професіонал своєї справи, талановита, 
скромна дівчина, інвалід ІІ групи Наталя Білянська. Презентація 
Наталиної поетичної збірки «Таємниця любові», виданої за 
сприяння обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, зібрала чимало шанувальників її творчості.  

Про що вірші, колеги? Про любов – усепрощаючу, 
усеперемагаючу, найвищу любов до Бога. Літературний критик 
і поетеса Тетяна Дігай порівняла знайомство з поезією з таїнством 
духовного очищення. 

Наталя Білянська бере активну участь у мистецько-
літературних акціях. Її вірші друкуються в обласних газетах 
«Свобода», «Вільне життя», літературному альманасі «Подільська 
толока», а також часопису «Українка в світі» (Канада). 

Неодноразово була учасницею теле- та радіопередач, зокрема 
авторської програми заслуженої журналістки України Людмили 
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Островської «Поміркуємо разом» та  християнської хвилі «Радіо 
«Світанок». 

Одним із пріоритетних напрямків роботи з користувачами 
з особливими потребами є популяризація різноманітних видань із 
фонду Тернопільської ОУНБ, зокрема книг духовного змісту 
Львівського видавництва «Свічадо» – давнього партнера нашої 
бібліотеки. Така література сприяє розвитку як окремих осіб, так 
і суспільства в цілому в руслі християнських цінностей. 

Особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації 
фахівців, готових до якісного обслуговування людей з особливими 
потребами. На обласному семінарі директорів центральних 
бібліотечних систем та обласній школі методиста окремо 
порушували питання творчої співпраці бібліотек краю й това-
риства Червоного Хреста, відділів у справах молоді і спорту 
райдержадміністрацій, управління праці і соціального захисту, що 
дасть змогу покращити обслуговування користувачів з обмеже-
ними фізичними можливостями в книгозбірнях. 

Працівники бібліотеки беруть участь у семінарах щодо обслугову-
вання громадян з особливими потребами, які проводить Тернопіль-
ський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

На жаль, через недостатнє фінансування в книгозбірні відсутні 
друковані документи альтернативних видань із великим шрифтом, 
шрифтом Брайля, з питань широкого спектру  проблем 
інвалідності (методичні, соціальні, освітні), а також документи на 
електронних носіях. 

Ускладнює обслуговування громадян з особливими потребами 
брак площі та відсутність пандусів у Тернопільській ОУНБ. 

Будівництво нового приміщення книгозбірні розпочато 
в 1986 р. і ще не завершено. Проте працівники бібліотеки 
намагаються зробити все можливе, щоб допомогти людям із 
функціональними обмеженнями в отриманні належної освіти, 
спеціальності, а також в успішній трудовій діяльності, проведенні 
дозвілля, соціальній реабілітації та в подальшій їхній інтеграції 
в суспільстві. 

 
Т. П. Ковалькова, завідувачка 

відділу міського абонементу 

Тернопільської ОУНБ 
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  ГОРТАЄМО ЖУРНАЛИ   1     

«БОРИСТЕН», № 7 (217), 2009 
Липневий номер знаного на Придніпров’ї щомісячника 

відкриває традиційна поетична добірка «Україно, ти – моя 
молитва», де виступають Ганна Шепітько та Сергій Бурлаков. 
Редакція оприлюднює звернення Посла України в Канаді Ігоря 
Осташа «Підтримайте спільну акцію «300 років мазепинству». 
Віктор Сиченко друкує розвідку «Перша конституція в Європі – 
українська». Володимир Сіренко виступає з новим оповіданням – 
«Пропивали хлопці Леніна». 

«Кобзарство в Криму та на Кубані» – так назвав свою 
культурологічну публікацію Левко Довгів. Почесний професор 
Острозької академії Леонід Якобчук та журналіст Левко 
Хмельковський у рубриці «Християнська сторінка» виступають зі 
статтею «Чи віра може бути правильною», а в рубриці «Наші 
передруки» редакція продовжує знайомити своїх читачів із книж-
кою Володимира Білінського «Країна Моксель, або Московія». 

 
«БОРИСТЕН», № 11 (221), 2009 

Поетична добірка «Україно, ти – моя молитва» містить вірші 
Михайла Старицького та Анатолія Гризуна. Наталя Дев’ятко 
подає публіцистичну розвідку «Розмова про майбутнє в пам’ять по 
П. А. Загребельному». Враженнями од відвідин історико-
меморіального комплексу «Гетьманська столиця» в історичному 
Батурині ділиться у фоторепортажі на кольоровій вклейці шеф-
редактор журналу Фідель Сухоніс. Василь Перетятько виступає 
з рецензією «Джерело нації – Конотоп» на нову книжку 
видавництва журналу «Бористен» «Українська перемога – 
Конотопська битва». Леся Храплива-Щур (Канада) пропонує 
розвідку про Івана Мазепу «Оживає слава великого гетьмана». 
Редакція продовжує знайомити з книжкою В. Білінського «Країна 
Моксель, або Московія». У дитячій добірці «Даринка» Катерина 
Калениченко вмістила казку «Царівна ліньтяївна». У номері 
опубліковано поезії Наталки Нікуліної, Світлани Поливоди, 
Михайла Дяченка, Алли Степаненко, Ростислава Василенка та 
Ії Новицької. 

 



 10

«КИЇВ», № 7–8, 2009 
Часопис продовжує друкувати спогади й роздуми відомого 

психіатра й дисидента Семена Глузмана «Мій вибір». У розділі 
«Публіцистика» – стаття вченого, академіка Любомира Пирога 
«Історія Києва в дзеркалі філателії». 

Поезію представляють добірки Юрія Буряка, Василя 
Простопчука та Оксани Шалак. 

У прозі – початок історичного роману Олександра Гижі 
«Четвертований храм», оповідання Людмили Таран, продовження 
роману Володимира Бушняка «Стамбульський закликальник», 
оповідання Біруте Йонушкайте «Відьма і...» у перекладі 
з литовської Ярини Черняк. 

Продовжено публікацію історичного дослідження Володимира 
Білінського «Країна Моксель, або Московія». 

У рубриці «Критика» Михайло Слабошпицький рецензує 
книжку Івана Корсака «Імена твої, Україно» та роман Олександра 
Шугая «Притча про хату, або Сорок святих», а Олександр 
Стусенко розмірковує з приводу такого поширеного явища, як 
графоманія («Графоманна каша»). 

Номер проілюстровано кольоровими та чорно-білими 
репродукціями з полотен П. Лазарєва, Гроте, Н. Литовченко, 
К. Крижицького, Г. Світлицького, В. Менка, В. Штернберга, 
А. Мельника, В. Орловського. 

 
«КИЇВ», № 9, 2009 

Номер відкриває заява Клубу «Ярославів Вал» «Найвища 
мета – зберегти Україну!» (звернення до політичних сил напере-
додні президентських виборів). 

Часопис завершує публікацію роздумів Семена Ґлузмана «Мій 
вибір». У розділі «Публіцистика» – також спогади Інни Майко 
про нашого славетного земляка Олександра Вертинського («Мій 
дорогий, мій улюблений Київ»). 

У рубриці «Поезія» – вірш Валентини Давиденко «Кіммерія», 
добірка Петра Осадчука «І вроджене, і набуте», Василя Солов’я – 
«Відкрито ворота на Київ», Юрія Назаренка – «Шануймось 
о труді і труднім слові!». 

Читачі знайдуть продовження історичного роману Олександра 
Гижі «Четвертований храм», закінчення роману Володимира 
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Бушняка «Стамбульський закликальник» та переклад оповідання 
німецького письменника Пауля Шалюка «Наш Едуард». 

Критику репрезентовано статтею Олександра Стусенка 

«Технос + логос = супермаркет», присвяченою постмодернізмові, 

рецензією Анатолія Камінчука «Як ковток свіжого повітря» на 
книжку Валерія Герасимчука «Оббиті пелюстки» та відгуком 
Надії Макулович на роман-есей Левка Різника «Між правом 
Божим і людським». 

У «Мистецтві» – розмова Валентини Давиденко з молодою 
мисткинею Наталею Саломатіною («Галактика під листком 
травинки») та коктебельські враження літа – 2009 Валентини 
Давиденко («На смужці між космосом і землею»). 

На 2-й, 3-й та 4-й сторінках обкладинки – кольорові 
репродукції з робіт художниці Валентини Давиденко. 

 
«КУР’ЄР КРИВБАСУ», листопад – грудень, № 240–241, 2009 

У цьому числі подано роман Василя Рубана «Любиш – не 
любиш», оповідання Тимофія Гаврилова «Тисяча гульденів», 
уривки з роману Олександра Михеда «АмнезіЯ». 

Також подаються поезії Олега Кочевих, Анатолія Бортняка, 
фрагменти з поеми Юрія Буряка «Вузол». 

Універс представлено перекладами з білоруської Анатолія 
Івченка. 

До 75-річчя письменника й культуролога Григорія Зленка 
подано есей Ростислава Пилипчука «...Тут треба любові, а вона 
у Вас є». 

У розділі SCRIPTIBLE увазі читачів запропоновано есей 
Степана Процюка «Страх смерті», розвідка Анатолія Шевченка 
«Служити Богові чи Мамоні...». У рубриці Олега Коцарева «Нові 
автори нового століття» представлено творчість Олени Черниш. 
В авторській рубриці «Художники України» Ольга Петрова подає 
матеріал «Два погляди на прекрасне». 

 
«КУР’ЄР КРИВБАСУ», січень – лютий, № 242–243, 2010 

Перше число 2010 року відкривають студентський роман 
«Домороси» Романа Іваничука, оповідання «Дорога дитинства» 
Іонела Теодоряну (у перекладі Софії Майданської), уривки 
з роману «Нерозкаяна» Анн Бренон, поезії Володимира Цибулька, 
Івана Лучука, Віслави Шимборської (переклад Ірини Карівець), 
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Езри Паунда (переклад Андрія Волошина), Леся Белелея в поданні 
Олега Коцарева. 

У «Витоках» – вірші Ігоря Римарука з передмовою Лариси 
Андрієвської, спогади Валентина Корнієнка про Анатоля 
Перепадю. 

Михайлина Коцюбинська публікує розвідку про журнал 
«Пороги», а Ярослав Голобородько – есей про Герту Мюллер. 
Також зацікавить читачів епістолярій Галини Пагутяк і Петра 
Сороки. Наталія Ксьондзик публікує рецензію на книжку 
польського письменника Януша Корчака, Марія Гадомська подає 
бібліографічну спадщину Івана Франка. 

У січневому номері в авторській рубриці «Художники 
України» Ольга Петрова пише про імпресіонізм як маргінальне 
явище українського живопису 50–70-х років XX століття. 

 
«ЛУГАНЬ», № 1–2 (9–10), 2009 
Черговий номер літературно-мистецького альманаху 

Луганщини подає матеріали Андрія Медведенка та Леоніда 
Новиченка до 95-річчя Івана Савича й Тетяни Власової, 75-річчя 
Владислава Титова, а також твори цих незабутніх письменників. 
Зі спогадами про Тараса Рибаса, якому теж виповнилося 
б дев’яносто, виступають А. Соклова, С. Рибас, Г. Довнар, 
В. Музика, В. Рожко, В. Пепеника, Д. Витченко, І. Світличний, 
Б. Нагорний, Л. Черниєнко, Г. Пліско, А. Медведенко. Володимир 
Спектор вітає із 70-річчям Юрія Князева. Нарис про рідну школу 
підготував Леонід Стрельник. Пам’яті композитора Володимира 
Васильєва присвятив спогад Володимир Спектор. 

Альманах репрезентує історичне дослідження Володимира 
Подова «Похід князя Ігоря на половців у 1185 році», друкує 
рецензію Олександра Ярового на віршований роман Миколи 
Тютюнника «Маруся Богуславка», роздуми Олександра Галича про 
творчість Олександра Довженка, оповідання Юрія Циганкова-
Себерякова та Євгена Рудова, а також вірші О. Самарцевої, 
Г. Гайворонської, А. Пустовіт, В. Вискуба, Г. Биливиті, 
Л. Єфременкової, Ю. Дудника, О. Тютюнникової, Г. Беляєва, 
М. Сидоренка, А. Легещич, В. Єретина, Г. Сусуєва, 
В. Мірошниченко, Ю. Князева, В. Голубицької, С. Мокроусова, 
І. Компанійця, І. Чалого та А. Киркача. 
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«СЛОВО I ЧАС», № 5, 2009 
Відкривається часопис рубрикою «XX століття». Марко Роберт 

Стех досліджує доменічні підтексти ранніх комедій М. Куліша. 
Микола Васьків привертає увагу до проблем інтерпретації 
й інтертекстуального прочитання роману М. Хвильового 
«Вальдшнепи». Ганна Токмань аналізує поетичну мариністику 
В. Свідзінського. 

Людмила Тарнашинська висвітлює можливості антропологіч-
ної рецепції літератури, а Галина Стасюк пропонує варіант аналізу 
художньої творчості літературно обдарованих родин. Лукаш 
Скупейко розглядає неоромантизм у контексті модернізації 
літературного процесу кінця XIX – початку XX ст. 

У рубриці «Питання шевченкознавства» Василь Яременко 
з’ясовує проблему обрядовірства й народної побожності в контексті 
творчої спадщини Т. Шевченка. Ірина Свідер дебютує статтею про 
сюжетну функцію магічних предметів у романі Е. Гофмана 
«Малюк Цахес, на прізвисько Цинобер». 

Ірина Русак рецензує монографію Н. Мафтин «Західно-
українська та еміграційна проза 20–30-х років XX століття: 
парадигма реконкісти», Лариса Горболіс – працю О. Галича 
«У вимірах non fiction: Щоденники українських письменників 
XX ст.». Олександр Боронь інформує про Шевченківську 
конференцію в Київському університеті ім. Т. Шевченка, Лариса 
Мірошниченко – про нові надходження до відділу рукописів 
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Світлана 
Селіверстова – про Гоголівську конференцію в Івано-Франківську, 
Наталя Тихолоз – про презентацію 51–53 томів зібрання творів 
І. Франка у Львівському університеті ім. І. Франка. 

 
«СЛОВО І ЧАС», № 6, 2009 

Петро Білоус присвятив статтю 900-річчю «Житія і хоженія 
Данила, Руської землі ігумена». Богдана Криса досліджує 
духовно-культурні функції українського вірша кінця XVI – 
початку XVII ст., а Руслан Ткачук розглядає суспільно-культурну 
діяльність та літературний доробок полеміста-уніата тієї ж доби 
Іпатія Потія, Валентина Соболь – «Діаріуш» Пилипа Орлика. 

Григорій Штонь міркує над ліричною складовою поезії 
І. Франка. Катерина Дронь аналізує топос саду в художній прозі 
митця. 
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У рубриці «XX століття» Михайлина Коцюбинська роздумує 
над двотомником Г. Кочура «Література і переклад». Наталя 
Мафтин реконструює гендерну утопію й «код самості» в 
західноукраїнській прозі 1930-х pp. 

Рубрика «Літературна критика» містить роздуми Марії 
Моклиці про поезію О. Астаф’єва, Ірини Бабич – про пародію 
В. Даниленка «Дзеньки-бреньки», Ярослава Голобородька – про 
роман Ю. Іздрика «AMТМ», Надії Гаврилюк – про детектив 
О. Башкирової «Серце гангстера Уррі», Тараса Гросевича – про 
роман Б. Гуменюка «Острів». 

 
«СЛОВО І ЧАС», № 11, 2009 

Номер відкривається рубрикою «Дати». Дмитро Наливайко 
розглядає сучасну літературну компаративістику у Франції. Надія 
Гаврилюк розповідає про поетичну спадщину Олександра 
Білецького. 

У рубриці «Питання теоретичні» Людмила Бербенець 
пропонує новий погляд на роман П. Зюскінда «Парфумер», 
Світлана Хопта аналізує психологію героїв Юрія Іздрика, Світлана 
Потапенко – фольклористичні обрії проблеми інтертексту-
альності, Валентина Мацієвська – типи страху в ліриці Василя 
Пачовського. 

У рубриці «Час теперішній» Олена Поліщук з’ясовує суть 
явища стьобу в сучасній українській літературі. Олеся Мудрак 
здійснює спробу диференціювати поняття інтимної, любовної та 
еротичної лірики. Ольга Боговін дебютує в журналі статтею про 
топосну локалізацію в драмі Лесі Українки «Камінний господар». 
Любов Мельник роздумує над готичною прозою Ф. Заревича. Алла 
Соколова висвітлює образ міста в міфосистемі Валерія Шевчука на 
прикладі роману «Стежка в траві. Житомирська сага». 

Леся Рева оглядає українську літературну біографіку кінця 
XX – початку XXI ст. Наталя Кикоть, Тетяна Стальна, Тетяна 
Ушакова подають бібліографічний список праць співробітників 
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2008 р. 
Світлана Лущій інформує про наукову конференцію «Місто-як-
текст: літературні проекції». 

 
 
 



 15 

   НОВИНКИ СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ   1     

Лауреати літературних премій 

Письменники – лауреати Національної премії 
ім. Т. Г. Шевченка 2010 року 

На здобуття Шевченківської премії Галина Пагутяк – 

наймістичніша письменниця сучасної української літератури – 

висувалася тричі й отримала відзнаку за роман «Слуга з Добро-

миля» з третього разу. Тридцять років праці, чотирнадцять книг, 

під обкладинками яких ховається невичерпне натхнення, унікаль-

ні сюжети й тексти, які просто-таки магнітом до себе тягнуть.  

Г. Пагутяк народилася 26 липня 1958 р. у с. Залокоті 

Дрогобицького району на Львівщині, згодом родина переїхала 

в с. Уріж. 

Закінчила філологічний факультет Національного 

університету ім. Т. Шевченка. 

Авторка книг: «Діти», «Господар», «Потрапити в сад», «Гірчич-

не зерно», «Записки Білого Пташка», «Захід сонця в Урожі», 

«Писар Східних Воріт Притулку», «Королівство», «Втеча звірів, або 

Новий Бестіарій», «Слуга з Добромиля», «Урізка готика». 

Член Національної спілки письменників України. Живе 

у м. Львові. 

Пагутяк, Г. Слуга з Добромиля : роман / 

Г. Пагутяк. – К. : Дуліби, 2006. – 336 с. 

В окрузі старовинного галицького 

містечка Добромиль у часи середньовіччя у 

вдови, яку вважають відьмою, народжується 

син. «Байстрюк!» – зневажливо називають 

хлопчика односельці поміж себе, однак 

насправді він є дхампіром (сином мертвого 

опиря та відьми), істотою іншої раси з 

особливими магічними властивостями. Саме 

йому протягом 800 років у різні історичні 

епохи доведеться стати для добромильської 

землі опікуном і захисником. 
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* * * 

Оксана Пахльовська – письменник, культуролог, професор 

Римського університету «Ла Сап’єнца», завідувачка кафедри 

україністики при Департаменті європейських та інтеркультурних 

студій (Секція славістики) на Факультеті літератури і філософії. 

Науковий співробітник Відділу давньої української літератури 

Інституту літератури НАН України ім. Т. Г. Шевченка. Доктор 

філологічних наук (у 2000 р. захистила докторську дисертацію, 

присвячену концептуалізації української літератури як 

невід’ємної частини європейської цивілізації). Закінчила 

Московський університет ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю 

«Італійська мова і література» (1980) та аспірантуру Інституту 

літератури НАН України (1986). Перекладач і дослідник 

італійської, іспанської та провансальської літератур. Автор 

численних студій (надрукованих в Україні та за кордоном 

італійською, англійською, польською, російською та іншими 

мовами) з історії давньої та сучасної української літератури як 

цивілізаційного перехрестя між «гуманістичним» Заходом та 

«візантійським» Сходом. 

Лауреат премій ім. Василя Симоненка (1989), Олени Теліги 

(2005). 

Пахльовська, О. Ave, Europa! : ст., доп., 

публіц. (1989–2008) / О. Пахльовська. – 

К. : Пульсари, 2008. – 656 с. : іл. 

Ця книжка – хроніка процесу набли-

ження України до Європи та віддалення від 

неї в роки незалежності. Діагностика поточ-

ної проблематики. Спроба зрозуміти 

динаміку й перспективи цього процесу 

з точки зору людини, яка працювала вчора 

та працює сьогодні на грані культур: 

Україна – Італія. 

Звідси – рішення включити до книжки також і статті 90-х 

років, з незначною редакцією, поверненням цензурованих 

фрагментів та з інформаційними додатками. Таким чином, 

розмова починається в момент, коли синьо-жовтий прапор ще 

називався в пресі «націоналістичним», а завершується тоді, коли 
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над Помаранчевим Майданом національний прапор держави було 

піднято разом із прапором Європейської Співдружності. 

Починається в момент, коли Україна ще не мала самостійних 

дипломатичних представництв за кордоном, а завершується 

в період, коли більшість країн Східної Європи увійшли або 

входять до ЄС, у той час, як Україна все ще не отримала 

конкретної перспективи членства в розширеній Європі. 

Латинське «Ave!» – це вітання при зустрічі. Але це також 

і прощання. «Ave, Caesar, morituri te salutant!» – «Вітаємо тебе, 

Цезарю, йдучи на смерть!», – казали гладіатори, виходячи на 

арену, де на них чекали дикі звірі. 

Я не знаю, яке з цих двох «Ave!» скаже Україна в найближчі 

роки. 

Найкраща книга рейтингу «ЛітАкцент року – 2009» 

Рутківський, В. Джури-характерники / 

В. Рутківський. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 

2009. – 448 с.  

«Джури-характерники» – друга книга 
захоплюючої історичної трилогії провідного 
сучасного українського письменника Володи-
мира Рутківського. У новому гостросюжетному 
романі читачі зустрінуться зі своїми улюбле-
ними героями з попереднього роману «Джури 
козака Швайки» – юним характерником 
Саньком та його вірним другом Грициком. 

Хлопці підросли, змужніли, і тепер нарівні з дорослими козаками 
беруть участь у військових виправах. 

У творі з’являється ще один відчайдушний герой – 
маленький характерник Телесик зі своєю дитячою ватагою. 

А небезпека й надалі чигає на кожному кроці... 

«Книга року Бі-Бі-Сі – 2009» 
Юрій Іздрик народився 16 серпня 1962 р. у м. Калуші. 

У 1984 р. закінчив Львівську політехніку. Працював інженером. 
У 1989 р. заснував «часопис текстів і візії» «Четвер», який із 

1992 р. редагує разом із Юрієм Андруховичем.  
Наприкінці 80-х активно включився в мистецьке життя. Брав 

участь у багатьох виставках та акціях, працював над оформленням 
книжок та журналів, записував музику. У той же час з’явилися 
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перші публікації в журналі «Четвер» – цикл оповідань «Остання 
війна» та поетичний цикл «Десять віршів про Батьківщину».  

Автор прозових творів: «Острів Крк» (1993), «Воццек» (1997), 
«Подвійний Леон» (2000), «Інший формат. Юрій Іздрик» (2003), 
«AMTM» (2004).  

Ю. Іздрик, як завжди, неперевершений оратор. Тому пере-
повісти його сюжети дуже важко. 

В основу оповідань покладено абсолютно звичайні та буденні 
теми. Але вони проходять довгий шлях через свідомість і підсвідо-
мість автора й у результаті набувають нових ознак, непередбачу-
ваних поворотів. 

Читати твори Іздрика приємно та легко, 
бо в них немає анархії слів, спроби акценту-
вати увагу читачів на ненормативній лексиці. 
Подекуди оповідання стають подібними на 
білий вірш і сприймаються на одному подиху. 

Іздрик, Ю. Таке / Ю. Іздрик – Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2010. – 272 с. 

На палітурці книжки неперевершеного 
Іздрика можна прочитати: «Це книга про 
чоловіків і жінок, про звірят і птахів, 
а також про рослини, вітер, землю, дощ та 
інші Господні дари. Коротше, про таке». 

Подія року 

Оксана Забужко народилася 19 вересня 1960 р. у м. Луцьку, 

у родині філологів. У 1968 р. переїхала з батьками до м. Києва.  

Друкуватися в літературній періодиці почала з 1972 р.  

Закінчила Київську середню школу № 82 (1977), філософ-

ський факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка 

(1982) та аспірантуру при кафедрі етики та естетики цього 

ж університету (1986). У 1987 р. захистила дисертацію «Естетична 

природа лірики як роду мистецтва» на звання кандидата 

філософських наук.  

У 1986–1988 рр. викладала естетику та історію культури 

в Київській консерваторії ім. Чайковського. З 1988 р. – 

співробітник Інституту філософії НАН України. У 1992–1994 рр. 

перебувала в університетах США (Пенсильванському, 

Гарвардському, Пітсбурзькому) як «запрошений письменник» та 
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Фулбрайтівський стипендіат. Від 1996 р., коли було видано 

«Польові дослідження з українського сексу» в Україні та 

«A Kingdom of Fallen Statues» у Канаді, провадить кар’єру 

професійного літератора. Багато подорожує. Має низку 

громадських навантажень: віце-президент Українського ПЕН-

центру, член Наглядової ради Міжнародного фонду 

«Відродження», член багатьох редколегій, журі, конкурсних 

комітетів в Україні та за кордоном.  

Забужко, О. Музей покинутих секретів : 

роман / О. Забужко. – Вид. 2-е, доповн. – К. : 

Факт, 2009. – 832 с. 

Новий роман Оксани Забужко, над яким 
письменниця працювала багато років, перші 
критики вже встигли назвати шедевром, а 
авторку порівняти з Достоєвським і Томасом 
Манном. Це – сучасний епос сучасної 
України: родинна сага трьох поколінь, події 
якої охоплюють період від 1940-х років до 

весни 2004 р. Велика література й жорстока правда – про владу 
минулого над майбутнім, кохання та смерть, споконвічну війну 
людини за право бути собою.  

Саме такого тексту бракувало українській літературі!  
Це – новий жанр: роман ХХ століття, де майстерно поєдну-

ються історичний детектив, соціально-психологічне полотно й мі-
стичний трилер, сни та ява міняються місцями, й українська історія 
за останні шістдесят років уперше постає живою та цілісною.  

На 830 сторінках – десятки доль і сюжетів: бойові стежки 
УПА, закриті архіви КДБ, забуті драматичні сторінки радянських 
1970–80-х і буремних 1990-х... Усе це, переломившись у долях 
головних героїв, народжує новий погляд на наше сьогодення.  

«Це роман про любов і смерть, – говорить сама письмен-
ниця, – про те, що зі смертю насправді ніщо не кінчається». 

На цю книжку чекали не лише в Україні: уже завершується 
підготовка до друку німецького видання (вийде 2010 р. у видав-
ництві «Droschl»), тривають переговори з видавцями Польщі, 
Росії, Голландії, Швеції, Угорщини.  

Т. П. Ковалькова, завідувачка 

відділу міського абонементу 

Тернопільської ОУНБ 
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 БІБЛІОТЕЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП   1     

Гусятинський район 
У кінці грудня на запрошення благодійного фонду «Червона 

калина» у Хоросткові побував львівський письменник Богдан 
Чепурко, уродженець с. Осівців Тернопільської області. 

Перед тим, як поспілкуватися з творчою інтелігенцією міста, 
письменник відвідав бібліотеку для дорослих та оглянув 
книжковий фонд, з яким його познайомила завідувачка 
книгозбірні Л. Росяк. 

Згодом у щирій, відвертій розмові Б. Чепурко довірливо 
розповів присутнім про своє життя й творчість, представивши 
власні збірки віршів, трактат «Українці», публіцистику «Успіх-
21» та збірку гумористичних творів «Нема дурних», а також 
презентував бібліографічний покажчик. 

Вражала його ерудиція у всіх сферах культурного життя: коли 
говорилося про живопис, музику чи літературу. Саме в цю царину 
мистецтва він вніс свій вагомий внесок та пройшов довгий 
і тернистий шлях. Вслухаючись у його виважену мову, чомусь 
здавалося, що перед нами той колишній юний поет, який 
задерикувато, наче молодий півник, дивився на тодішнє радянське 
суспільство. Він був таким же гарячим та імпульсивним, як 
колись, і в грудях палахкотів той самий бунтарський дух. 

Богдан Петрович розповідав про письменників-побратимів, 
перед слухачами несподівано постав умілий актор, що майстерно 
озвучував голоси Р. Кудлика, Р. Іваничука, Р. Федоріва. Та за 
якусь хвилину перелицьовувався на дотепного гумориста 
й жартома говорив про свої митарства у Львові, коли не по своїй 
волі доводилося міняти місце роботи. 

Та за мить, уже серйозно, Б. Чепурко говорив про Україну, як 
могутню державу Європи, її життєвий потенціал, свою генетичну 
формулу виживання країни в сучасному світі, про те філософське 
підґрунтя, на якому базується доктрина. І перед очима присутніх 
поставав філософ і патріот своєї Вітчизни. 

Можна було б із чимось не погоджуватись чи щось 
заперечувати, але письменник так упевнено доказував свою 
правоту, що й собі хотілося вірити в цю мрію-казку. Його 
оригінальне мислення, як і всі поетичні твори, що майже в 
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кожній збірці написані виключно верлібром, відкрили перед 
творчою інтелігенцією Хоросткова неординарну особистість. 

Б. Чепурко неповторний у тому, як він мислить і творить свою 
поезію чи гумористичні твори. І тих чотирьох годин, що він 
спілкувався із шанувальниками своєї творчості, було замало, щоб 
повніше розкрити глибину душі, бо творчі люди, як сонце: їхній 
потенціал безмежний, і вони є загадкою для всіх. 

 
Лановецький район 

«Щасливий той, хто знайшов свою справу, нехай не шукає 
іншого блага...» – говорить народна мудрість. Саме ця істина 
стала основною темою розмови під час зустрічі-тренінгу «Професія 
та кар’єра в житті жінки», яку провела центральна бібліотека. 
Якщо в недалекому минулому великі компанії очолювали 
переважно чоловіки, то в останні роки на Лановеччині все частіше 
керівник-жінка. Присутні на заході – успішні жінки: начальник 
служби з питань захисту дітей райдержадміністрації Майя 
Калітон, дізнавач районного відділу внутрішніх справ УМВС 
України в Тернопільській області Людмила Хом’як, голова 
Вишгородоцької сільської ради Галина Стасюк, начальник 
районного центру зайнятості Людмила Фруміна, голова районної 
організації товариства Червоного Хреста України, депутат обласної 
ради Лариса Мисюк, начальник управління праці та соціального 
захисту населення райдержадміністрації Руслана Корнійчук, 
директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Світлана Юзюк, приватний підприємець, власниця магазину квітів 
«Юрина» Людмила Бородавчук. 

«Кар’єра починається переважно з вибору професії, від того, 
наскільки правильно обрано професійний шлях, залежить, яке 
місце в суспільстві буде займати та чи інша людина», – сказала 
ведуча заходу. Утім, не останню роль відіграє щасливий випадок, 
уміння вчасно зреагувати й самостійно прийняти правильне 
рішення, нерідко покладаючись на жіночу інтуїцію, а також 
підтримка найдорожчих людей, родини. 

Того дня всі присутні могли дізнатись як про шляхи 
становлення ланівчанок-керівників як особистостей, так і секрети 
їх успіху, та й просто поспілкуватись на важливі для кожної 
жінки життєві теми в невимушеній, дружній атмосфері, що 
сприяла відвертій розмові.  
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Чортківський район 
При центральній бібліотеці вже дев’ятий рік діє літературна 

студія «Сонячне гроно», членами якої є 18 молодих обдарованих 
юнаків та дівчат, котрі пробують себе в поезії. Засідання клубу 
проводяться щомісяця.  

Цікаво пройшла зустріч із місцевим поетом Романом 
Пахолком – директором педагогічного училища, який розповів 
про себе та свої творчі доробки, читав вірші, відповідав на 
питання членів клубу, також прослухав поезію «сонячногронівців» 
і зробив свої зауваження. 

Незабутньою подією для членів «Сонячного грона» була 
поїздка до м. Тернополя на засідання обласної організації 
Національної спілки письменників України, яку вів поет Зіновій 
Кіпибіда. З великим захопленням слухали поезії відомих місцевих 
поетів Богдана Бастюка, Зіновія Казьо, Богдана Кушнірика, Лесі 
Любарської, Тетяни Дігай та інших. Кожний член клубу також 
читав свої вірші. 

Підсумком почутого стали коментарі Тетяни Дігай – відомого 
літературного критика. 

Присутні також обговорили творчі моменти, культурно-
мистецьке життя краю. 

На завершення зустрічі чортківчани урочисто вручили голові 
об’єднання вже другий номер літературного альманаху 
Чортківщини «Сонячне гроно» (2009), а на згадку гуртківці 
отримали добірку книг від ТОО НСПУ, серед яких альманах 
«Подільська толока» (2008). 

 

 

  ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!    1     

Інтернет-ресурс для бібліотекарів 

У мережі Інтернет, за адресою: http://library.ridne.net, 
з’явився новий ресурс: сайт «Бібтех – бібліотечні інформаційні 
технології» створений фахівцями науково-технічної бібліотеки 
Національного університету «Львівська політехніка». 

Мета проекту – професійне спілкування бібліотекарів. 
Тематика сайта – інформатизація бібліотек, електронні 

бібліотеки та архіви, бібліотечна справа. 
Інформація розміщується в тематичних форумах.  
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