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ліогр. покажч. / Нетішинська ЦМБ; уклад. О.Кушнерук. - 
Нетішин, 2017. - 12с. 

 
 
Біобібліографічний покажчик присвячений відомій нетішинській 

поетесі , члену літературного об'єднання “Натхнення” Митюк Ганні 
Олександрівні. 

У покажчику представленні збірки поезій; твори опубліковані в 
альманахах, збірниках, періодичних виданнях, а також електронні ре-
сурси. В окремому розділі подано публікації про життя і творчість по-
етеси. 

Видання розраховане на бібліотечних фахівців, краєзнавців та 
всіх шанувальників творчості  Ганни Митюк. 
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Нехай струни моєї душі 
Небайдужих сердець торкнуться. 

І для вас мої щирі вірші 
Чи заплачуть, а чи засміються... 

      

        Г.Митюк 
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Теплоспіви Ганни Митюк 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Її го- лос, спокій-
ний, домашній, сімейно-турботливий, теплий,    материнський у пое-
тичному розмаїтті нашого міста вгадується з        перших рядків. 
  «Я збережу в душі святковість дня», - запевняє Ганна Митюк, - 
щира і відкрита високим почуттям натура, самодостатня особистість, 
гармонійна людина. 
 Її нова добірка віршів «На долоні світу» охопила великий пласт 
думок, якими живе поетеса останні роки. Підступна війна, не лише на 
лінії вогню, але й у душах; родинний зв'язок із першоджерелами –  
малою батьківщиною, близькими людьми, колегами; осмислення    
себе у суспільстві і світі природи; пошук основ буття, приводів для    
натхнення, -  ці аспекти тривожать її, збурюють емоції і слова. « Якесь 
божевілля: рядки за рядками, уже відбиваюсь од Музи руками. Куди 
заховатись: в підвал, на горище? Слова переслідують, думка аж      
свище… Куди заховатись? Папір уже плаче… Крилатий Пегасе, ти довго 
одначе…».  
 Ми не станемо ганятись за норовистим конем її злетів. Збірка   
гармонійна, на кожній сторінці читач знайде рядок, що зачепиться у 
пам'яті.  
 Ганна не обтяжується пошуком форми, чи вбивчої рими.           
Дієслівні завершення  насправді традиційні для такого роду лірики, 
хоча досвід вимагає оновлення звукоряду. Вона прагне                      
афористичності, і має у цьому напрямку неабиякі успіхи.                   
Найважливіше, Поезія є сутністю її світосприйняття. І нехай ця сутність 
отримає відгук у громаді та серцях дорогих їй людей! 

Віктор Гусаров 
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БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

  Ганна Олександрівна Митюк 
(Красноход) народилася 22 грудня 1969 
року в селі Жабинці Чемеровецького 
району Хмельницької області. 
 З дитинства закохана у поезію. 
Була старостою обласного літературно-
го об'єднання «Подільські джерела». 
Друкувалась в обласній та районній пе-
ріодиці.  
 Закінчила Хмельницьке педаго-
гічне училище та Національний пе-
дагогічний університет ім. М.Л. Драго-
манова. Нині працює вчителем поча-
ткових класів навчально - виховного 
комплексу м.Нетішин. 
 Секретар літературного об’єднан-
ня «Натхнення», що діє при централь-
ній міській бібліотеці.  

«Мить натхнення» - так називається перша збірка поетеси. Наступ-
ні видання Ганни Митюк «Математика у лісовій школі», «Струни душі», 
«На долоні світу». 

Поезія – це стан душі. А в Ганни Олександрівни вона лагідна, щира, 
лірично-оптимістична, що підкреслюють її вірші. Лірика поетеси спрямо-
вана на творення добра, її творчий пошук базується навколо високої те-
ми Любові, традиційної у своїх вимірах: до коханої людини, до ді-
тей, батьків, Батьківщини. 

Свою поетичну стежку Ганна Олександрівна торує не перший рік. 
Її перші поетичні твори шліфувались в обласному літературному об’єд-
нанні „Подільські джерела”. Вірші поетеси знанні на теренах районної та 
обласної преси, місцевих виданнях «Нетішинський вісник», 
«Перспектива». Неодноразово  друкувалась у „Смолоскипі”,  всеукраїн-
ській газеті «Гарний настрій».  

Друкувалась у колективних збірниках „Обереги рідної зем-
лі” (2007р.); Нетішинських талантів дивоцвіт” (2007, 2008 рр.); 
“Енциклопедія сучасної літератури” (2016р. ); “Крила” (2017р.). 
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БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ  
 

Окремі видання творів Ганни Митюк 
 
 

 
 

Мить натхнення [Текст] / Ганна Митюк; ред. В.Гусаров; 
малюнки С.Лелях. - Нетішин, 1999. - 31с. 
 
 
 
 
 
 
Математика у лісовій школі [Текст] / Ганна Митюк;  худо-
жник  М.П.Габрук. - Острог, 2004. - 13 с. 
 
 
 
 
 
Струни душі : Літературно-художнє видання [Текст]  / 
Ганна Митюк;  ред. В.П.Гусаров. - Городок, 2008. – 88с. 
 
 
 
 
 
На долоні світу: Поезія [Текст] / Ганна Митюк;  ред. 
М.Моцик. – Харків, 2017. - 108с. 
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Твори Ганни Митюк у збірниках та  
періодичних виданнях 

 
 Осінній ліс : [Вірш] // Нетішин. вісн. – 1994. - 23 лист. - С.4 

 
 Я ніколи не зраджу рядків; Не ідеальна не безгрішна: [Вірші] //     

Енергобудівник. - 2000. - 26 лют.  
 
 Цікавий світ відкриваємо: [Вірш] // Нетішин. вісн. - 2001. - С.7 
 
 Стежки дитинства зменшитись зуміли: [Вірш] // Енергобудівник. -  

2002. - №23 
 
 Великими дитячими очима: [Вірш] // Нетішин. вісн. - 2003. - 

22берез. 
 
 Прокинулось сонце у блакиті; Весняного дощу рясні краплини;    

Коли ми з дитинства в юність ввійшли: [Вірші] // Нетішин. вісн. -  
2003. – 10 трав. – С.10 

 
 Рядки, що в душі горять вогнем: [Вірш] // Нетішин. вісн. - 2003. - 11 

жовт. - С. 10 
 
 Розповідь солдатської матері через роки..: [Вірш] // Нетішин. вісн. – 

2004. - 13 лют. - С.9 
 
 Боже, будь завжди зі мною: [Вірш] // Трудівник Полісся. - 2004. -          

9 квіт. 
 
 Нетішину: [Вірш] // Нетішин. вісн. – 2004. – 15 жовт. – С.10 
 
 Світлані Мефодіївні: [Вірш] // Енергобудівник. - 2004. - №41. - С.2 
 
 Коли   самотність   вже   гнітить..:   [Вірш]   // Енергобудівник. –     

2005. - 19 берез. - С.8 
 
 Я відвідала хату, хоч батьків там нема: [Вірш] // Енергобудівник. - 

2007. - 2 лют. – С.2 
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 Життя, як пишуть в книгах - марнота; Перехідний вік: [Вірш] //     
Енергобудівник. - 2007. - 23 берез. - С.7 

 
 Вірші // Нетішинських талантів дивоцвіт. – Шепетівка, 2007. – С.177-

182 
 
 Невтомний митець надихає на творчість: [Вірші присвячені         

С.М. Лелях] // На зболених крилах любові. – Остріг, 2007. – С.148 - 
151 

 
 [Вірші] // Нетішин. вісн. - 2008. – 11 січ. – С.8 
 
 Вірші // Нетішинських талантів дивоцвіт. Вип. 2 - Шепетівка, 2008. –   

С.61 - 70 
 
 [Вірші] // Нетішин. вісн. - 2009. – 23 жовт. – С.11 
 
 Хто дивиться у вічі; Цьогоріч у маках усі поля; В житті багато    

різних перешкод; відходять люди; Приїду знову у село: [Вірші] / 
Г.Митюк // Нетішин. вісн. – 2014. – 18 лип. – С.7 

 
 Т.А. Юрчук [Вірш] / Г.Митюк // Нетішин.вісн. – 2015. – 4 верес. – 

С.8 
 
 «Згасає день, мов не було турбот; Мені потрібна ця ранкова 

даль; Звучать акорди долі; Спогади; Роки для вічності – лиш 
мить; Твори молитву – оберіг; Життя – це безкінечні віражі; Ду-
ша – самотня пташка; Відходять люди – близькі і хороші; Осіння 
квітка; Ти носиш всесвіт у руках [Вірші] / Г.Митюк // Енциклопе-
дія сучасної літератури. – Хмельницький, 2016. – С.113 - 117 
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Електронні ресурси 
 

 А день який! Усе навколо сяє; Життя для інших  - схоже на горіння; 

Талант; А час на місці не стоїть; Ластів’їний етюд; А школа – особ-

ливий світ; Здавалось, усе буде вічно; Ловлю ласкавий погляд твій; 

Я хочу все спокутувать сама; Думки: [Вірші] [Електронний ресурс] / 

Г.Митюк // І нтернет-портал рейтингу освітніх закладів України. 

Конкурс «Поетичні таланти української освіти». – Режим доступу:  

http://ukrosvita-rating.com/konkurss/poet/avtor/41-mytyuk.htm 

 Наболіле; не лякайся бурі!; Не опускай своє життя; Яке безумство: 

витрачати час на аксіоми [Вірші] [Електронний ресурс] / Г.Митюк // 

Гарний настрій. – Режим доступу: http://garnij-nastrij. webnode. 

com.ua/search/?text  

 
Матеріали про життя та творчість 

 Ганни Митюк 
 

 Туман П. За всіх часів люди славили книгу [презентація кн. «Мить 
Натхнення»] // Енергобудівник. – 2000. - 26 лют. – С.1 

 
 Митюк Ганна Олександрівна // Гусаров В. Енергія єднання. - Неті-

шин, 2004. - С.80. 
 
 Мороз О. Щоб світ став добрішим / О.Мороз // Нетішин. вісн. -     

2005. - 25 берез. – С.4. 
 
 Святкували поети [презентація кн. «Математика у лісовій шко-

лі»] // Енергобудівник. - 2005. - 26 берез. -С.2. 
 
 Митюк Ганна Олександрівна // Учителю, перед ім’ям твоїм...: 

Творчі портрети освітян Нетішина. Вип.1. – Острог, [2005]. – С.58-
59. 

 
 Войтович К. „Струни душі” Ганни Митюк / К.Войтович // Енерго-

будівник. – 2008. – 23 трав. С.6. 

http://ukrosvita-rating.com/konkurss/poet/avtor/41-mytyuk.htm
http://garnij-nastrij.webnode.com.ua/search/?text
http://garnij-nastrij.webnode.com.ua/search/?text
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 Гусаров В.П. Нова мить натхнення Ганни Митюк  / В.П.Гусаров // Пе-

рспектива. – 2008. – 24 трав. – С.8. 
 
 Шустерук О. Посій добро – добро вернеться / О.Шустерук // Перс-

пектива. – 2008. – 4 жовт. – С.7. 
 
 Митюк (Красноход) Ганна Олександрівна // Нетішинських талантів 

дивоцвіт. Вип.2. – Шепетівка, 2008. – С.60. 
 
 Педагог з душею поета // Перспектива. – 2012. – 6 жовт. – С.8. 
 
 Рудковська Л. Вишневі пелюстки / Л.Рудковська // Трудівн. Полісся. 

2013. – 7 берез. – С.9. 
 
 Коваль А. Поезія - це завжди свято! / А.Коваль // Нетішин. вісн . - 

2017. - 24 берез. - С.10 
 

Електронні ресурси 
 

 Літературне об`єднання «Натхнення»  [Електронний ресурс] // 
Нетішинська центральна міська бібліотека . – Режим доступу: 
http://www.netishyn-cbs.edukit.km.ua/biblioteka/klubi/nathnennya/  

 Знані постаті Нетішина [Електронний ресурс] / В.Гусаров // Перс 
пектива. Інформаційний портал м.Нетішина – Режим доступу:  
https://perspekt.org.ua/articles/738 

 Нова мить натхнення Ганни Митюк [Електронний ресурс] // Пер-
спектива. Інформаційний портал м.Нетішина – Режим доступу:  
https://perspekt.org.ua/articles/440 

 Педагог з душею поета [Електронний ресурс] // Перспектива. Інфор 
маційний портал м.Нетішина – Режим доступу:  https://perspekt. 
org.ua/news/pedagog_z_dusheyu_poeta  

 Посій добро – добро вернеться [Електронний ресурс] / 
О.Шустерук // Перспектива. Інформаційний портал м.Нетішина – 
Режим доступу: https://perspekt.org.ua/articles/508  

http://www.netishyn-cbs.edukit.km.ua/biblioteka/klubi/nathnennya/
https://perspekt.org.ua/articles/738
https://perspekt.org.ua/articles/440
https://perspekt.org.ua/news/pedagog_z_dusheyu_poeta
https://perspekt.org.ua/news/pedagog_z_dusheyu_poeta
https://perspekt.org.ua/articles/508
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