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Íàòàë³ÿ  Âåñåëèöüêà

Закони Всесвіту, Натхнення та Краси
Несу в собі – вони не знають меж!
Знов створюючи ріки та мости
Співа Душа, сягнувши Віри веж.

Я бережу Красу, Надію, Віру,
Добро, Любов… Я хочу їх віддать!
Хай буде так. Благословенна Ліра
Наповнить Світ – це Думки Благодать.

переклад Анжеліки Андрієвської, 2009

Íаталія Вікторівна Веселицька –
педагог, письменниця, журналістка, художник,
дизайнер, автор проекту «Симфонія здоров’я».
Народилася у 1971 році в місті Краматорськ
Донецької області. Живе і працює в Києві.

Проект «Симфонія здоров’я» засновано
Наталією Веселицькою і Анжелікою Андрієв'
ською в 2007 році. За його заснування Наталії
Веселицкої в 2010 році вручено 12'променеву
Зірку «Кредо» (нагорода Міжнародної суспіль'
ної організації Грандів, рейтингів та номінацій
(«ГРІН»). Має численні дипломи і подяки,
в тому числі, від КМДА і Українського фонду
культури ім. Бориса Олійника.

Продовженням розвитку проекту став про'
ект «Сад Любові та Радості України – країни
Здійснення Мрій» (2011).

В газеті «Культура і життя» (ДП «Наці'
ональне газетно'журнальне видавництво») вий'
шло два часописи, присвячених проекту «Сад
Любові та Радості…»: «Міст ЄДНАННЯ»
(№ 8'2016) і «Обдаровані діти: хто вони?»
(№ №2'3'2018).

Навесні 2016 року відбулася знакова мис'
тецька поїздка на Донбас «Світла Доля України. Заповіт Щастя» – Волноваха'Но'
во'Троїцьк'Маріуполь. Наталія Веселицька разом із Іриною Джуваго взяли участь
в 10 концертах і 2'х майстер'класах. Розповідь можна знайти в газеті «Культура
і життя» (№ 22'2017). Публікації про проект можна прочитати також у все'
українському виданні «Справи сімейні» і на сайті проекту «Сад Любові та Радості
України – країни Здійснення Мрій» – www.slir.masterdesant.com і на шкільному
сайті ЗЗСО №138, м. Київ – wwwww.slir.masterdesant.comant.com

Н. Веселицька біля авторського
розпису стіни в ЗЗСО №138, м. Київ.

Natalia  Veselitska
The laws of Universe, of inspiration and delight
I bear inside, they know no bounds.
Again creating rivers, bridges and the sights
The soul sings, having reached the faith’s top sounds

I cherish beauty, hope and faith
Well4being and love… I want to give them!
So, let it be. Lyre blessed by Fate
Will fill the World – it’s Grace of thinking.

Translation T. Abramenkova, 2020

Natalia Viktorivna Veselitska is a
teacher, writer, journalist, artist, designer, author of a
project «Symphony of Health». She was born in
1971 in Kramatorsk, Donetsk region; now lives and
works in Kyiv.

The project «Symphony of Health» was found'
ed by Natalia Veselitska and Angelika Andrievska in
the year 2007. For its initiation Natalia Veselitska
was awarded 12 ray star «Credo» (the award of
international social organization of Grandee, ratings
and nominations (GRAN). She has many diplomas
and acknowledgements, by KCSA (Kyiv city state
administration) and Ukrainian cultural foundation
named after Boris Oliynik.

Within the main project individual projects were
founded «The Garden of Love and Joy of
Ukraine – the country of Dreams» (2011).

In the newspaper «Culture and life» (DP
«National newspaper'magazine Publishing house»)
two issues devoted to the project «Garden of Love
and Joy», «Bridge of Unity» (№ 8'2016) and
«Gifted children. Who are they?» were released
(№№2'3'2018).

In spring 2016 was held a remarkable art trip to
Donbas «Bright Fate of Ukraine. Testament of Happiness.» – Volnovakha'Novo'Troitsk'
Mariupol. Natalia Veselitska together with Irina Dzhuvago took part in 10 concerts and
2 master classes. The information can be found in the newspaper «Culture and life»
(№ 22'2017).

You may also read publications about the project in all'Ukrainian addition «Family
affaires» and on the site of the project «Garden of Love and Joy of Ukraine – the Dream
country» www.slir.masterdesant.com
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Н. Веселицька біля «Дерева Життя»
в фойє ЗЗСО № 138, м. Київ.



У 2011 році засновано Міжнародний мис'
тецький фестиваль «Моя країна Небувалих
звірів» за мотивами казки Наталії Веселицької
«Пригоди малюка Ластика та його друзів із
країни Небувалих звірів», а у 2016'му на його
основі Н. Веселицькою та І. Джуваго було ство'
рено Всеукраїнський мистецький фестиваль
«Україна – країна Здійснення Мрій».

Починаючи з 2007 року створено біля
30 відеоальманахів і проведено безліч літератур'
но'мистецьких програм мистецько'патріотично'
го напрямку. Програми рекомендовані для пока'
зу «Українською академією наук» у 2010 році.
Їх дивилися глядачі різного віку, в тому числі,
студенти і школяри.

Влітку 2013 року у Наталії Веселицької, Іри'
ни Джуваго і Тамари Абраменкової з’явилася
спільна авторська програма «Золота Русь» – по'
дорож на верхів’я гори Доль для дорослих. Про'
граму було показано вперше на Всеукраїнському
фестивалі української книги «Феодосія'2013»,
потім у школах міста Києва для старшокласників
(2013), у Краматорську (2013), Міжнародному
мистецькому фестивалі «Моя країна Небувалих звірів» у Шоколадному будиночку,
міста Києва (2014), в «Українському фонді культури» (2014), в Ірпенському шпи'
талі (2014) у «Київському Будинку природи» (2014). Є електронна книга «Золота
Русь» – представлено творчість і співтворчість трьох авторів: Наталії Веселицької,
Ірини Джуваго, Тамари Абраменкової.

Десять років (2007'2017) Наталія працювала видавцем. У проекті «Симфонія
здоров’я» були випущені цікаві видання в трьох серіях: «Гармонія Всесвіту» – вірші
та проза сучасних авторів, «Світ дитинства» – література для дітей, «Древо роду» –
родовід українських родів.

Автор дитячої повісті для дітей «Пригоди малюка Ластика та його друзів із
країни «Небувалих звірів» (прозове видання українською мовою, 2011). У 2011 році
ця книга стала Лауреатом регіонального конкурсу «Книга Донбасу'2011», Всеукра'
їнського фестивалю української книги «Феодосія'2011». Малюнки книги та саму кни'
гу Наталія зробила власноруч та видала у рамках проекту «Симфонія здоров’я».

За книгу отримала диплом у регіональному конкурсі «Книга Донбасу'2011»
у номінації «Дитяча книга». Диплом «Феодосія'2011» у номінації «Дитяча книга».

Пізніше за пропозицією вчителів Наталією у 2013 році видано комплект книг:
«Приключения Ластика и его друзей из страны «Небывалых зверей» (проза, вірші, сце'
нарії, майстер'класи) та «Концепция «Путешествие на гору Судеб» (російською мовою).

«Концепция «Путешествие на гору Судеб» – окремий додаток до казки у супро'
воді циклу віршів Наталії Веселицької «Космічний десант» з малюнками Ірини Джу'
ваго. Ця книга також лауреат Всеукраїнського фестиваля українскої книги «Фео'
досія'2013» – спільний проект Наталії Веселицької та Ірини Джуваго.

Ïðî àâòîðà About the Author
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Листівка Всеукраїнського мистецького
фестивалю Україна – країна
Здійснення Мрій. Творчі роботи учнів
ЗЗСО №138, м. Київ.

In the year 2011 was founded International art
festival «My Land of Fantastic creatures» based on
the fairy tale by Natalia Veselitska «The adventures
of the dragon'kid Lastik and his friends from the
Land of Fantastic creatures», and in 2015 within it
was arranged all'Ukrainian art festival «Ukraine –
the Dream country».

Beginning from the year 2007 were created
about 30 video almanacs and held a lot of literary
art programmes with artistically patriotic content.
The programmes were recommended to be shown
by «Ukrainian science academy» in 2010. They
were shown to different age spectators, students and
pupils included.

In summer in the year 2013 Natalia Veselitska,
Irina Dzhuvago and Tamara Abramenkova
arranged a joint author’s programme «Gold Rus»,
devoted to Kievan Rus. The programme first was
performed at all'Ukrainian festival of Ukrainian
book «Feodosia'2013», then in Kyiv schools for
senior students (2013), at the International festival
«My Land of Fantastic creatures» in the Chocolate
House (2013), for Ukrainian Cultural Foundation

(2013), in Kramatorsk (2013), in Irpen hospital (2014), in «Kyiv house of Nature»
(2014). There is an electronic book «Gold Rus» where works and co'works of three authors
Natalia Veselitska, Irina Dzhuvago and Tamara Abramenkova were presented.

Ten years Natalia Veselitska worked as a publisher. Within the project «Symphony of
Health» were released interesting editions in three series: «Harmony of Universe», «The
World of childhood», «The family tree».

Got the Diploma for the book at the regional festival «The book of Donbas'2011» in
nomination «Books for children».

The diploma «Feodosia'2011, 2013» in nomination «Books for children».
Later on, on the proposition of the teachers Natalia published a set of books: «The

adventures of Lastik and his friends from the Land of Fantastic creatures» (prose, poems,
scenario, master classes) and «Conception «The trip to the Hill of Fates» (in Russian).

«Conception «The trip to the Hill of Fates» is a separate addition to the tale with a set
of poems by Natalia Veselitska «Cosmic Landing» and pictures by Irina Dzhuvago. This
book is also a prize'winner of all'Ukrainian festival of Ukrainian book «Feodosia'2013»
(joint project of Natalia Veselitska and Irina Dzhuvago.

In spring of the year 2014 a new book «The trip of the dragon'kid to the Hill of Fates»
was written.

For the presentation of the project «Garden of Love and Joy» was made a video almanac
in two parts:

1. «Lastik went to the people!» (tells about the «Land of Fantastic creatures» and its
dwellers). «Cosmic Landing» (meets the dwellers of the Hill of Fates who help him on the
way to his Dream).

The Family Tree of the Lastiks Ðîäîâ³ä Ëàñòèê³â
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Колективна робота учнів
ЗЗСО № 138 і № 106, м. Київ,
учасників Всеукраїнського
мистецького фестивалю
Україна – країна Здійснення Мрій».



Восени 2014 року написана нова книга – «Подорож Ластунчика на гору
Доль…»

Для презентації проекту «Сад Любові та Радості…» створено відеоальманах,
який складається з двох частин.

Перша: «Ластик пішов до людей!» (розповідає про країну «Небувалих звірів» та
її мешканців). Друга: «Космічний десант» (знайомить з мешканцями гори Доль, які
допомагають на шляху до Мрії).

У 2013 році в серії «Древо роду» проекту «Симфонія здоров’я» видавничим
центром «Майстер'десант» виданий нарис Наталії Веселицької «Жизнь как молитва,
или «вечный» Первый зампред», присвячений плідному життю батька, Руденко
Віктора Павловича, патріота Краматорська, який самовіддано працював на благо міста
першим заступником голови виконкому впродовж більш двох десятків років. Успішно
відбулася презентація цієї книги на Донбасі восени 2013 року. Ця подія відмічена в
пресі Донбасу як «значна подія 2013 року». Видання подане на регіональний конкурс
«Книга Донбасу'2014». В 2014 році у зв’язку з АТО конкурс не відбувся.

З 2017 року авторський проект Наталії Веселицької «Сад Любові та Радості
України – країни Здійснення Мрій» є одночасно проектом Всеукраїнським, РУО
Шевченківського району міста Києва і спеціалізованої школи I'III ступенів № 138
з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського району
міста Києва.

Всеукраїнський мистецький Фестиваль «Україна – країна Здійснення Мрій»
з 2017 року відбувається двічі на рік: взимку і навесні. У Фестивалі беруть участь
партнери проекту. В 2017–2018 році це – Музей видатних діячів мистецтв і Націо'
нальний музей літератури України.

Наталія є керівником мистецької студії «Краплинки» вище означеної школи.
З 1 лютого 2018 року Наталією Веселицькою разом з творчим партнером Ірі'
ною Джуваго і художником
Юрієм Дрюченком за під'
тримки керівництва школи,
творчого педагогічного ко'
лектива в цій школі засно'
вана арт'галерея «Місто
майстрів країни Здійснен'
ня Мрій» Шевченківського
району міста Києва для про'
ведення мистецьких заходів:
виставок, творчих зустрічей,
майстер'класів тощо в ме'
жах вже існуючого проекту
«Сад Любові та Радості
України – країни Здійснен'
ня Мрій».

Натхнення і щастя вам,
українські діти! Вірте у казку,
здіснюйте найкращі Мрії.

Ïðî àâòîðà About the Author

Учні 24А класу ЗЗСО № 138, м. Київа – учасники
Всеукраїнського мистецького фестивалю Україна – країна
Здійснення Мрій в арт4галереї «Місто майстрів країни
Здійснення Мрій». 2019 рік.
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In the year 2013 within the series «The Family Tree» of project «Symphony of health»
the publishing centre «Master'desant» published a sketch by Natalia Veselitska «The life
like a prayer or a lasting deputy chairman», devoted to a fruitful life of a father Rudenko
Victor Pavlovich, a patriot of Kramatorsk, who devotedly had worked for the good of the
city as the First deputy chairman for more than twenty years. The presentation was a suc'
cess in autumn 2013. That event was marked as «Important event of the year 2013». The
edition was sent for the nomination to a regional competition «The book of Donbas'2014»
but the event wasn’t held because of the ATO.

From the year 2017 the author’s project by Natalia Veselitska «Garden of Love and Joy
of Ukraine – the Dream country» is at the same time all'Ukrainian project, a regional proj'
ect (of a department of education of Shevchenko region of Kyiv) and a project of a special'
ized school of 1'3 steps N138 with in'depth study of nature cycle subjects.

All'Ukrainian art Festival «Ukraine – the Dream country» is being held twice a year
since 2017, in winter and in spring. The partners of the project also participate. In
2017'2018 they were the Museum of outstanding people of art and the National museum
of Ukrainian literature.

Natalia is a head of the art studio «Drops» («Kraplinky») in the above mentioned
school. On the 1st of February 2018, she, together with her art partner Irina Dzhuvago and
a painter Yury Dryuchenko, founded the art gallery «The city of the masters in the Land of
Dreams» in Shevchenko region of Kyiv for arranging different events: exhibitions, meetings
of creative people, master classes, etc. within the project «Garden of Love and Joy of
Ukraine – the Dream country».

The Family Tree of the Lastiks Ðîäîâ³ä Ëàñòèê³â

Голова правління Українського фонду культури ім. Бориса Олійника
О. Бакуменко вручає подяку фонда  Н. Веселицької.
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Òàìàðà Àáðàìåíêîâà

«Моє серце роздається учням, друзям і ділам.
Ані трішки не проллється – все віддам і всім віддам.
Коли в мене запитають задля чого я живу,
Відповім, що задля того, щоб завершити мету».

Т. Абраменкова

Òамара Борисівна Абраменкова –
педагог, письменниця, перекладач, художник, коор'
динатор проекту «Симфонія здоров’я» на Донбасі.
Народилася в сім’ї військового льотчика. Живе
в місті Краматорськ Донецької області з 1953 року.
Вважає себе істинною краматорчанкою.

З дитинства багато їздила. Географія подо'
рожей дуже різноманітна – від Заходу до край'
нього сходу та Азії. Батьки дали можливість
закінчити музичну школу, художню студію,
Горлівський педагогічний інститут іноземних
мов (англійський факультет).

Одержала Лондонський сертифікат з усної
мови «Трініті» з оцінкою відмінно, сумісний Укра'
їнсько'британський сертифікат по Оксфордській
методиці викладання англійської мови. Канадський
сертифікат з англійської мови для бізнесу.

Має публікації в газетах «English», «Спра'
ви сімейні», «Дитячий садочок» по методиці
і практиці навчання. У Києві вийшли авторські
збірки віршів англійською мовою «English with
TAMRA is fun» і нова збірка віршів англійсь'
кою мовою «English Poems for Naughty Boys and
Girls», «731 Special Battalion», переклад доку'

ментальної повісті київського письменника В. Гудова, переклад казок і віршів
Н. Веселицької, вірші В. Дробота «Нащадки», переклад повісті для підлітків члена
спілки письменників України Г. Горового (Обухів) «Дзел'ле'ень – світ», яка була
відзначена україно'німецькою премією імені О. Гончара, історія Петриківського роз'
пису «Петриківка – перлина України» письменника'історика Є. Білоусова.

Брала участь у Всеукраїнському фестивалі української книги у Феодосії в 2011
і 2013 роках. Вірші пише трьома мовами: англійською, російською і українською.

Натхнення завжди зі мною.
Тамара Абраменкова, м. Краматорськ.

Tamara Abramenkova

«I share my heart with my students,
With friends and my pupils as well.
We won’t lose anything and we’ll use it
To the very last drop; I will tell
Why I live, why I work, if you ask me:
To reach goal, to succeed and be free!»

T. Abramenkova

Tamara Borisivna Abramenkova is a
teacher, writer, interpreter, painter, coordinator of
the project «Symphony of Health» in Donbas. She
was born into a family of a military pilot. Has been
living in Kramatorsk, Donetsk region, since 1953.
Considers herself to be a real resident of Kramatorsk.

Since childhood she has been travelling a lot.
The geography of the trips was very different – from
the West to the Far East and Asia. Her parents gave
her possibility to finish the school of music, art studio
and Horlovka state pedagogical institute of foreign
languages (English faculty).

She has got London Certificate Trinity in spo'
ken English (advanced level) with distinction,
British'Ukrainian Certificate in methods of teaching
English with books published by Oxford University
Press. Canadian Certificate in Business English.

She has published works in newspapers «Eng'
lish», «Family affaires», «Kindergarten» on methods
and teaching practice. In Kyiv were published
author’s storybooks with poems in English «English
with TAMRA is fun» and a new book of poems in
English «English Poems for Naughty Boys and
Girls», «731 Special Battalion», translation of doc'
umentary story of a Kyiv writer Gudov V., translation of fairy tales and poems
Veselitska N.V., poems of Drobot V. «Descendants», translation of the story of the mem'
ber of Ukrainian Writers’ Union G. Gorovy for teenagers «Ting'a ling World», which was
awarded the Ukrainian'German prize after O. Gonchar., translation of a historical story about
Petrykivsky painting «Petrykivka – the pearl of Ukraine» by a historian writer E. Bilousov.

Took part in all'Ukrainian festival of Ukrainian book in Feodosia in the years 2011 and
2013. Writes poems in three languages: English, Russian and Ukrainian.
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Новий рік у клубі англійської мови
«TAMRA» при БК і Т НКМЗ.



Друкувалася в колективних збірках «Души
высокая свобода», «Иду дорогою земной», «Я в
сердце поселю любовь», «Судьбою посланное
слово» і в літературному альманасі «ЛитЭра»,
які були видані в Краматорську і Слов’янську.

Любить подорожувати: тричі побувала
в Лондоні, двічі в Парижі, Амстердамі, Люк'
сембурзі, Берліні, Будапешті, Варшаві, Мілані,
Венеції, Вероні, Флоренції, Зальцбурзі, Інсбру'
ку, Дубаї, Абу'Дабі. Двічі супроводжувала ді'
тей на практику до Лондона, де була можливість
спілкуватися з вчителями шкіл, які викладають
іноземцям. Працювала перекладачем з великою
групою Мальтійських скаутів, коли вони подо'
рожували Україною.

Захоплюється прикладним мистецтвом
і живописом, малює, робить колажі. Роботи є в
Англії, Австралії, Німеччині, Франції в приват'
них колекціях колишніх студентів чи вчителів. В Краматорську були три персональні
виставки її робіт у міському музеї та музеї НКМЗ.

Працює керівником клубу англійської мови «TAMRA» при БК и Т НКМЗ.

Ïðî àâòîðà About the Author

-288-

Т. Абраменкова зі школярами4скаутами в Центральній дитячий бібліотеці ім. О.С. Пушкіна,
м. Краматорськ, 2013 рік. Читає вірші зі своєї книги «A book of poems for naughty boys and girls». 

«Це – незабутньо!» Т. Абраменкова
подорожує. Лондон, 2008 рік.

Her poems are published in the collection of lit'
erary works «High freedom of the soul», «I walk
along the road of Earth», «I’ll settle in the heart my
love», «The word sent by the fate» and «LitEra»,
which were published in Kramatorsk and Slovyansk.

Likes travelling: have visited London three
times, Paris two times, Amsterdam, Luxemburg,
Berlin, Budapest, Warsaw, Milan, Venice, Verona,
Florence, Saltsburg, Innsbruck, Dubai, and Abu
Dhabi. Accompanied children to London for prac'
tice of English twice, where was an opportunity to
communicate with British teachers in schools of
English for over sea students. Worked as an inter'
preter with a large group of Maltese scouts when
they travelled in Ukraine.

Is fond of handicrafts and painting. Paints and
makes collages. Her works of art are in private col'
lections in England, Australia, Germany and France

in homes of either former students, or teachers. In Kramatorsk four personal exhibitions were
held in the city museum and the museum of NKMZ. Works as a head of the club of English
«Tamra» on the basis of the palace of culture NKMZ.

The Family Tree of the Lastiks Ðîäîâ³ä Ëàñòèê³â

-289-

Тамара Абраменкова, Ірина Джуваго, Наталія Веселицька, м. Феодосія, Перед презентацією
відеоальманаху «Золота Русь» на Всеукраїнському фестивалі української книги «Феодосія42013».

Обкладинка книги Т. Abramenkova
«The Land of unseen».
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²ðèíà  ÄÆÓÂÀÃÎ
Мій Рід Небесний –
Крила за спиною.
В нім сила Бога
І небес блакить.

Кристал міцний
Потоків тих прадавніх
Горою Долі
На Землі стоїть.

І. Джуваго

²рина Леонідівна Джуваго – педа'
гог, музикант, письменниця, художник, коорди'
натор проекту «Симфонія здоров’я». Народила'
ся, живе і працює у місті Києві.

У 2012 році познайомилася з Наталією Ве'
селицькою. Вона запропонувала участь у про'
екті «Симфонія здоров’я». В рамках проекту
було відкрито спільний проект Ірини та Наталі
«Сад Любові та Радості України – країни Здій'
снення Мрій».

Творча співпраця відкрила талант Ірини до
образотворчого мистецтва. Її цикл картин «Кос'
мічний десант» став початком другої частини
пригод родини Ластиків та їх нових друзів з го'
ри Доль під назвою «Подорож Ластунчика на
гору Доль». Комплект книг: «Приключения
Ластика и его друзей из страны «Небывалых
зверей» (проза, стихи, сценарий, мастер'клас'
сы), 2013 рік і «Концепция «Путешествие на
гору Судеб» у 2013 році був представлений на
Всеукраїнському фестивалі української книги.
Ірина Джуваго та Наталія Веселицька стали ла'
уреатами в номінації «Дитяча та методична літе'
ратура». У січні 2014 року – нова перемога:

диплом Міжнародного конкурсу методичної літератури. Цей конкурс проводила
«Міжнародна академія «Екології та безпеки життєдіяльності».

Спільно з Наталією Веселицькою в проекті «Симфонія здоров’я» зроблено ще
декілька творчих продуктів (серія «Гармонія Всесвіту»). Один з них – відеоальманах
«Золота Русь». Він має великий успіх серед глядачів – дорослих (творчої інтелігенції,
викладачів мистецьких та педагогічних закладів) та старшокласників, тобто всіх, хто
прагне до саморозвитку й пізнання світу засобами мистецтва.

Червоний клоун та дракончик Ластик
після вистави в ЗЗСО № 138, м. Київ.
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Irina  DZHUVAHO
My kin is

of Heavenly nature
That wears wings

of Almighty Lord.

Blue crystal of streams,
strong and ancient,

On Earth stands like Fate,
given by God!

Translation – T. Abramenkova

Irina Leonidivna Dzhuvago is a
teacher, musician, writer, artist, coordinator of the
project «Symphony of health». She was born and
lives in Kyiv.

In the year 2012 got acquainted with Natalia
Veselitska. She offered to participate in the project
«Symphony of health». Within this project was
opened a joint project of Irina Dzhuvago and Natalia
Veselitska «The garden of Love and Joy of
Ukraine – the dream country.»

Creative collaboration discovered Irina’s talent
for fine arts. Her set of pictures «Space landing»
became the beginning of the second part of adven'
tures of the family of Lastics and their friends from
the Hill of Fates under the title «The trip of
Lastunchik to the Hill of Fates». The set of books:
«The adventures of Lastik and his friends from the
Land of Fantastic creatures» (prose, poems, sce'
nario, and master classes) and «The concept «The
trip to the Hill of Fates» in the year 2013 was pre'
sented at all'Ukrainian festival of Ukrainian book.
Irina Dzhuvago and Natalia Veselitska became the
prize winners in nomination «Books for children and
methodical literature». In January 2014 a new vic'
tory: the diploma of International competition of methodical literature. That competition was
held by the International academy of ecology and life safety.

In cooperation with Natalia Veselitska in the project «Symphony of health» were made
some creative products («Harmony of Universe» series). One of them is a video almanac
«Gold Rus». It has a great success among the spectators – adults (creative intelligentsia,
teachers of artistic and pedagogical institutions) and senior students, that is all those who
crave self development and knowledge of the world with the help of artistic means.

І. Джуваго створює нове пластилінове
диво, м. Київ, 2018 рік.



Проект «Космічний десант чи подорож на
гору Доль» є подорожжю до Мрій. Користу'
ється великим попитом серед школярів молод'
шого та середнього віку.

Спільно реалізується проведення Міжна'
родного мистецького Фестивалю «Моя країна
«Небувалих звірів», вирощується Сад Любові
та Радості.

Вирощується цей сад не тільки в книжках,
але й у творчій мистецькій роботі з дітьми
в ЗЗСО № 138 Шевченківського району міста
Києва. Спільними зусиллями художника Юрія
Дрюченка, Наталії Веселицької, Ірини Джуваго
за підтримки адміністрації і творчого педагогіч'
ного колективу школи створено шкільну арт'
галерею «Місто майстрів країни Здійснення
Мрій саду Любові та Радості». Декілька років Всеукраїнський мистецький фестиваль
«Україна – країна Здійснення Мрій» проводиться на базі галереї разом з партнерами.

Сад вийшов за межі книжки. Він квітне вже і на шкільних стінах. Але це тільки
початок…

Ïðî àâòîðà About the Author
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Учасники новорічної вистави «Червоний клоун та його друзі» за мотивами казки
Н. Веселицької «Пригоди малюка Ластика…» в ЗЗСО № 138, м. Київ, 2017 рік.

Урочисте відкриття виставки
проекту «Сад Любові та Радості…»
в Українському фонді культури
ім. Бориса Олійника, м. Київ, 2016 рік.

The project «Cosmic landing or the trip to the Hill of Fates» is a journey to Dreams. It
is in great demand among the pupils of junior and middle age.

Realization of the International art festival
«My Land of Fantastic creatures» is jointly being
implemented; the «Garden of Love and Joy» is
being grown.

They grow this garden not only in the books
but in their creative work with children at school
N 138 of Shevchenko region of Kyiv. With joint
efforts of an artist Yury Dryuchenko, Natalia
Veselitska, Irina Dzhuvago, with support of admin'
istration and creative teaching staff art gallery «The
city of masters of the Land of Dreams in the garden
of Love and Joy» was made. All'Ukrainian art fes'
tival «Ukraine – the Dream country» is being held
in the gallery together with the partners.

The garden went beyond the book. It is now flour'
ishing on the walls at school. But this is only the start…

The Family Tree of the Lastiks Ðîäîâ³ä Ëàñòèê³â
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Виступ родинного тріо «Ріки нот» в Українському фонді культури ім. Бориса Олійника під час
презентації міжнародного проекту «Міст Єднання: Україна4Македонія», м. Київ, 2017 рік.

І. Джуваго проводить екскурсію в арт4
галереї «Місто майстрів країни
Здійснення Мрій» в ЗЗСО № 138,
м. Київ, 2019 рік.



-294-

Ëàðèñà Ãðåñü

Я мрію, щоб розквітчана душа
Ніколи від байдужих не зів’яла,
Зростала в сяйві творчості, добра,
І посмішка, як сонечко сіяла!

Лариса Гресь

Ëариса Володимирівна Гресь –
фахова актриса першої категорії. Свою кар’єру
розпочала у київському театрі «Золоті ворота».
Після народження другої дитини залишила ве'
лику сцену і присвятила себе вихованню малечі.
З 2007 року викладає театральну майстерність
у школах Києва. Пише вірші, сценарії, опіку'
ється постановкою спектаклів, розробляє теат'
ральні уроки і працює зі школярами різної віко'
вої категорії. Але найголовніше – любить дітей!

Пройшовши свій шлях земний до половини,
я опинилася… А опинилася я в школі, в актово'
му залі, в оточенні галасливих і непосидючих
дітей. Так, напевно, Бог послав мене на переви'
ховання, подумала я і засукала рукава. І була
вдячна Всевишньому. Актовий зал виявився для
мене фантастичним простором, де зароджують'
ся ідеї, втілюються мрії, тут живе фантазія
і творчість. Іноді натхнення крокує поряд з вто'
мою і виснаженням, але заради хвилин, коли те'
бе зустрічають щасливі хлопчаки і дівчатка,

обіймають і радісно кричать: «Ура, театральний!» – варто жити! Я опинилася в тому
місці, де живе щастя, в оточенні талановитих і прекрасних людей – вчителів школи
№106. Там і сталася зустріч із загадковою жінкою.

Одного разу зустріла мене вчитель 3'Р класу Ірина Вікторівна Дубініна. Вона
тримала дитячу книжку у долонях, а її обличчя світилося посмішкою. «Це так цікаво!
Діти в захваті! Давайте зробимо виставу!» Так почалося моє знайомство з вулканічно
енергійною, творчою та талановитою людиною Наталею Веселицькою та її фан'
тастичною країною Небувалих звірів. А головне, почалася справжня дружба з ма'
люком дракончиком на ім’я Ластик. Сценарій був написаний, репетиційний період
закінчився, вистава пройшла на «ура»! Все склалося.

Натхненна і щаслива Л. Гресь після
вистави в ЗЗСО №106, м. Київ.

Larisa Gres

I dream that my bright soul in blossom
Wouldn’t fade from those ones who don’t care.
Had sunny smile, was radiant, awesome,
Grew in creative art, well4fair!

Larisa Gres

Larisa Volodimirivna Gres, a profes'
sional actress of the first category. Her career began
in Kyiv Golden Gate theatre. After the birth of the
second child she left the stage and devoted herself
to raising the baby. Since 2007 she has been teach'
ing theatrical skills in schools of Kyiv. In addition,
she writes poetry, scripts, takes care of staging per'
formances, writes plans of theatrical lessons, and
works with different age students. But the most
important thing is that she loves children.

«Having passed my half road of life, I ended
up…» I ended up at school, in the assembly hall,
among noisy and restless children. Maybe, God sent
me for re'education, I thought, and rolled up my
sleeves. I was grateful to the Lord. The assembly hall
turned out to be for me a fantastic space, where the
ideas are being born, and the dreams are being ful'
filled; here lives fantasy and art. Sometimes inspira'
tion goes along with fatigue and exhaustion; but for
those minutes when happy boys and girls meet you,
hug and shout with joy: «Hurray, theatrical» is worth
living! I turned out to be in a place where happiness
lives, among talented and wonderful people – teach'
ers of school 106. There I met a mysterious woman.

Once I met a teacher of form 3R Irina Viktorivna Dubinina. She was holding a chil'
dren’s book in her hands, and her face was glowing with a smile.

«It’s so interesting! The kids are so delighted! Let’s stage the performance!» That way
started my acquaintance with volcanically energetic, creative and talented person Natalia
Veselitska and her fantastic Land of unseen creatures. And most important is that the real
friendship with the dragon'kid, Lastik by name, started. The script was written, the rehears'
al period ended, the performance was a resounding success. Everything worked out.
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Ластик після вистави Л. Гресь
в ЗЗСО №106, м. Київ.



Вдалося розкрити творчі можливості кожної дитини. Школярі захоплено
працювали над образами незвичайних персонажів цієї дивовижної пригоди. Енергія
добра і любові, закладена в книзі письменниці, передалася прекрасним акторам
і глядачам. Атмосфера свята панувала в залі. Всі були щасливі. І я подумала: не
випадково все відбувається в цьому світі. І лялька Ластик, яка сиділа поруч із букетом
гарних квітів, весело підморгнула мені.

Як надихають ці чудові діточки!
Веселі, лісові дзвіночки.
Яскраві, як весна, світанки чарівні,
Грайливі та сріблясті, мов струмочки.
Як захистити цей дитячий світ
Від злого вітру, що руйнує мрії,
Каліче душі, знищує політ
Крилатої дитячої надії?
Їм подарую чарівні слова —
Гаряче, сонячне проміння!
Нехай наповнюють любов’ю їх серця,
Теплом цілющим, ласкою, цвітінням.
Я мрію, щоб розквітчана душа
Ніколи від байдужих не зів’яла,
Зростала в сяйві творчості, добра,
І посмішка, як сонечко сіяла!

Лариса Гресь

Ïðî àâòîðà About the Author
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Безцінна роль творчості. Юні артисти – учні 34Р класу ЗЗСО № 106 Шевченківського
району міста Києва разом з Ларисою Гресь. Вона для них – чарівниця, яка вміє дарувати свято. 2018 рік.

We managed to reveal creative
abilities of each child. Kids were work'
ing with excitement on the unusual
characters of this amazing adventure.

The energy of kindness and love,
laid down in the book of this writer,
passed on to nice actors and specta'
tors. A festive atmosphere prevailed in
the school theatre. All were happy.
And I thought: everything that hap'
pens in the world is not a coincidence.
And the doll Lastik, that was sitting
near a bunch of nice flowers, cheerful'
ly winked at me.
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Наталія Веселицька, Ірина Дубініна, Лариса Гресь, Ірина Джуваго і дракончик Ластик. Після
чудової, талановитої вистави «Пригоди малюка дракончика Ластика», м. Київ, 2018 рік.

Колоритні персонажі казки у виконанні
талановитих учнів ЗЗСО № 106, м. Київ, 2018 рік.

Емоційно
і виразно!

Учні ЗЗСО
№ 106,
м. Київ,

2018 рік.
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Þð³é  Äðþ÷åíêî
…Сльози висихають, громи затихають,
Соловей співає, не змовкає...
А моя Вкраїна – Пісня Лебедина –
Новий шлях до Вирію шукає!

«Ой ходив я в полі»
Олесь Бердник

Þрій Петрович Дрюченко –
художник'графік, педагог, журналіст, член На'
ціональної спілки художників України, активний
політичний борець за незалежну процвітаючу
Україну, збереження та розвиток гармонійного
суспільства, побудованого на засадах любові
краси та братерства.

Проект «Україна – країна Здійснення
Мрій» стала його головною метою різнобічної
діяльності у багатьох сферах суспільного життя.

Співавтор логотипу та прапора Народного
Руху України, герба та прапора Києва, мону'
ментальних розписів з історії України в
ПТУ № 13 м. Київ та м. Євпаторії у дитячому
таборі «Піонер» тощо.

1994'1998 рр.: депутат Київської міської ра'
ди, голова комісії «З Чорнобильських проблем».
Голова підкомісії «З питань творчості» Гуманітар'
ної комісії Київради.

Член художньої ради міста. Заступник на'
чальника управління естетики міського середовища при Київголовахітектурі.

Відстоював збереження та відновлення історико'архітектурного середовища
Києва, збереження ландшафту Володимирської гірки, розробки та затвердження рі'
шень Київради з відновлення Михайлівського Златоверхого собору та інших історич'
них пам’яток, відтворення пам’ятника Св. Ользі.

Викладає в інституті післядипломної освіти «УКРСТЕНО».
Голова художнього жюрі Всеукаїнського фестивалю «Україна – країна Здійснен'

ня Мрій».
Вважає що Мрія – головний компас у житті людини і вона повинна бути прекрасна.

Діти – наше майбутнє. Гідні орієнтири завжди потрібні їм.

Ю. П. Дрюченко з прапором Києва
на імпровізованій виставці біля музею
видатних діячів мистецтв, міста Києва.

Dryuchenko Yury
…The nightingale sings without ceasing,
The tears run down and dry up.
My country, Ukraine, the swan’s singing,
Is looking for a new way of its heart!

«Oh, I went to the field»
Oles Berdnik

Y
ury Petrovich Dryuchenko – graphic designer, teacher, journalist, member of

National Union of Artists of Ukraine, an active political fighter for independent prosperous
Ukraine, preservation and development of harmonious society, built on the principles of love,
beauty and brotherhood.

The project name «Ukraine – the Dream country» as a goal became his main princi'
ple of many'sided activity in versatile spheres of social life.

He is a co'author of a logo and a banner of a People’s movement of Ukraine, coat of
arms and a flag of Kyiv, monumental paintings of Ukrainian history at vocational school
№ 13 in Kyiv and in a children’s health camp Pioneer» in Evpatoria etc.

In the years 1994 to 1998 he is a deputy of Kyiv city council, the head of a Chernobyl
Commission, and the head of a subcommittee on Art within the Humanitarian commission
of Kyiv council.

The member of a city artistic council, Deputy Head of the Department of Aesthetics
of the Urban Environment at the Department of architecture management.

He advocated preservation and restoration of historical and architectural environment of Kyiv,
landscape conservation of Volo'
dymir Hill, development and ap'
proval of decisions on the restora'
tion of Mikhaylivsky Golden'
domed Cathedral and other histor'
ical monuments, restoration of the
monument to St. Olga.

He teaches at the institute of
postgraduate education «UKR'
STENO».

The head of an artistic jury of
all'Ukrainian festival «Ukraine –
Dream country».

He believes that the Dream is
the main compass in the life of a
person and it should be wonderful.

Ю.П. Дрюченко і Н.В. Веселицька на фоні свого настінного
розпису «Древо України» в ПТУ № 13 міста Києва.
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Ю.П. Дрюченко на нагородженні учнів в ЗЗСО № 138 Шевченківського району міста Києва.
Всеукраїнський мистецький фестиваль «Україна – країна Здійснення Мрій». 2019 рік.

«Міст Єднання». Ю.П. Дрюченко. Експонується на україно4
македонській виставці у Національному науковому центрі радіаційної
медицини НАМН України з 2017 року, місто Київ.
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Ю.П. Дрюченко разом з Наталією Веселицькою і учасниками Всеукраїнського митсецького
фестивалю «Україна – країна Здійснення Мрій», місто Київ, 2016 рік.




