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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Ц ЕНТР К У Л ЬТУ Р И
І ДОЗВ ІЛЛЯ
С ТУ ДЕНТІВ

Ц

ентр культури і дозвілля студентів (ЦКіДС)
було створено на основі діючого з моменту
заснування Студентського клубу (СК)
при Івано-Франківському філіалі Львівського політехнічного інституту, а з 1967 р. — при Івано-Франківському інституті нафти і газу.
На той час при СК ІФІНГ активно працювали такі
колективи, як Студентський естрадно-симфонічний
оркестр під керівництвом Я. Кірзнера, ансамбль народного танцю «Самоцвіти» під керівництвом В. Плясова,
ансамбль бального танцю «Ритм» під керівництвом
Д. Походенко, вокально-інструментальний ансамбль
«Водограй» під керівництвом В. Санькова, хор викладачів і студентів ІФІНГ «Гомін Карпат» під керівництвом Р. Михайлів та ін. Успіх і заслужене визнання ці
колективи отримали в результаті численних поїздок
та виступів перед глядачами міст і сіл Прикарпаття,
споріднених нафтогазових та інших вищих навчальних
закладів міст Баку, Грозного, Вінниці, Житомира,
Києва, Львова, Ленінграду, Москви, Тюмені, Уфи,

Чернівців, Бая-Маре (Румунія) та ін. Такі колективи, як
«Самоцвіти» і «Гомін Карпат» отримали звання Народних, а їх керівники — В. Плясов і Р. Михайлів, стали
заслуженими працівниками культури України. Серед
активних учасників художньої самодіяльності того
часу були майбутні професори і доценти університету
М. Дранчук, М. Златоус (заслужений працівник культури України), Б. Малярчук, Л. Мончак, В. Петренко,
Ю. Петрина та багато інших.
Сьогодні основними завданнями ЦКіДС є: розвиток загальної культури студентів; пропагування української та світової культури і мистецтва засобами
культурно-просвітницьких заходів; організація змістовного дозвілля та розвиток мистецьких здібностей
студентської молоді; участь студентів у культурномистецькому житті університету й міста, а також різножанрових фестивалях-конкурсах області й України. Центр культури і дозвілля студентів представляє
широкий спектр культурно-масових та музично-виховних заходів. Традиційно кожний навчальний рік
розпочинається
великим університетським
святом на стадіоні —
Посвятою першокурсників у студенти університету. Вже стало
традицією щорічне проведення святкових концертів до Дня університету, Дня матері;
оглядів-конкурсів художньої
самодіяльності студентів «Агов!
Ми шукаємо таланти»
та гала-концертів переможців; літературномузичної
композиції
з нагоди вшанування
генія українського народу, поета Т. Г. Шевченка; святкового вогника для військових
ветеранів університету
з нагоди відзначення
Колектив центру. З ліва на право: інж. І кат. О. О. Морозов, зав. костюм. складом О. Д. Грібович,
Дня Перемоги; щорічне
худ. кер. І. І. Тимків, кер. анс. нар. танцю Д. В. Войчак, дир. центру В. Д. Литвиненко,
вітання колядою прахуд. кер. О. В. Савчук, муз. кер. Н. Г. Устінська, кер. анс. бал. танцю В. В. Магмет,
цівників університету
кер. анс. сучас. танцю А. А. Бєлоусова
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та науковців Вченої ради з Новим роком та Різдвом
Христовим.
Студентські колективи художньої самодіяльності та окремі виконавці часто беруть участь в обласних та всеукраїнських конкурсах, здобуваючи призові місця та відзнаки лауреатів. Творчі колективи
ЦКіДС постійно виступають на концертних майданчиках м. Івано-Франківська та області, а також за межами України, зокрема в Румунії, Польщі та Росії.
Нині в центрі працюють такі колективи художньої
самодіяльності: Народне тріо «Водограй» (керівник —
заслужений працівник культури України Володимир
Литвиненко), шоу-балет «Експромт» (Тамара Марзаганова), ансамбль бального танцю «Боне денс» (Віталій
Магмет), колектив сучасних танців «Файна денс» (Альбіна Бєлоусова), ансамбль народного танцю «Самоцвіти» (Діана Войчак), театральна студія «Креатив»
(Іван Тимків), вокально-інструментальний колектив
«Захід бенд» (Оксана Савчук), студентське тріо «Artvoise» (Надія Устінська), студентська збірна команда
КВК «Наф і Га» (Іван Тимків). Спеціалісти ЦКіДС працюють зі студентами солістами-вокалістами, інструменталістами, читцями, ведучими культмасових заходів, а також ініціюють створення нових студентських
аматорських колективів.
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Народився в 1949 р. у с. Подо-Калинівка на Херсонщині. З 1967 р. навчався у Херсонському культурно-освітньому училищі, а згодом — у Київському державному інституті культури імені
О. Є. Корнійчука.
Трудовий шлях розпочав на посаді директора будинку культури «Укрводбуду» м. Каховка.
Переїхавши до м. Івано-Франківська, працював
художнім керівником палацу культури Калуського
виробничого об’єднання «Хлорвініл». Упродовж
1980–1984 рр. обіймав посаду директора Студентського клубу Івано-Франківського інституту нафти
і газу, а в 1985–1989 рр. — директора Державного
Гуцульського ансамблю народного танцю. З 1990 р.
до сьогодні працює директором Центру культури
і дозвілля студентів ІФНТУНГ.
В. Д. Литвиненко — лауреат Всеукраїнського
фестивалю козацької пісні «Встань, козацька славо,
засвіти знамена» (2003), лауреат IV і V Всеукраїнського пісенного фестивалю імені М. Машкіна (2003,
2004), заслужений працівник культури України
(2006).
Нагороджений Почесним дипломом Федерації
профспілок України, Подякою Міністерства культури України; неодноразово відзначений грамотами
ректора ІФНТУНГ.

Колектив народного танцю «Самоцвіти» виступає
на «Посвяті в студенти — 2008»

Працівники Центру культури колядують спільно зі студентами
університету, «Розколяда — 2016»
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Народне вокальне тріо «Водограй» виступає на святкуванні
40-річчя університету

