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21 листопада - 60 років 

 з дня народження місцевої поетеси  

Валентини Іванівни Петренко  

 

Валентина Іванівна неповторна особистість, у долі 

якої тісно переплелись кольори творчої гами червоними 

та чорними нитками радості й журби, музи й музики.  

Ім’я поетеси Валентини Петренко вже давно 

відоме в літературних колах не лише на Сарненщині.  

Народилася поетеса 21 листопада 1959 року в м. 

Сарни в сім’ї педагогів. Мама Марія Іванівна все життя 

працювала вчителем російської мови та літератури  в 

місцевій  ЗОШ № 5 м. Сарни. А батько Іван Борисович 

був вихователем у Сарненській допоміжній школі-

інтернат. 

Валентина Петренко навчалася в місцевій ЗОШ № 

5 м. Сарни, закінчила музичну школу по класу 

фортепіано, пізніше - музичне училище та Рівненський 

педінститут (музично-педагогічний факультет). У 18- 

річному віці почала працювати в Сарненській музичній 

школі, а з дня відкриття Сарненського педагогічного 

коледжу навчає студентів музичному мистецтву. Ще з 

раннього дитинства прищепила мама дівчині любов до 

літератури та поетичної творчості.  

Перші дитячі віршовані рядочки декламувала ще 

задовго до школи, коли не вміла ні писати, ні читати. 

Записувала їх мама, вона була і першим слухачем 

донечки, і першим строгим критиком. Іноді суворі 

зауваження доводили дівчинку до сліз. Але це принесло 

неабияку користь, навчило в майбутньому серйозно та  
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критично ставитись до своїх поетичних і прозових 

творів. Коли у школі була можливість писати твори на  

вільну тему, складала повісті й цікаві оповідання, але  

поетична творчість заполонила найбільше. 

Працюючи в музичній школі викладачем по класу 

фортепіано, потрапила в коло друзів, які цікавилися 

поезією і самі писали. Атмосфера сприяла розквіту 

поетичного таланту. Всі життєві знахідки та втрати, 

муки нерозділеного кохання, швидкоплинні 

спалахи щастя, роздуми про вічне, добро та зло, про 

рідну землю, близьких і далеких людей - усе 

переливалось у поетичне слово, лягало у віршовані 

рядочки, що інколи радували, чи засмучували, але 

такі, що викликали інтерес у тих, кому їх довірила.  

Валентина Іванівна друкується в районній та 

обласній  пресі.     

Перша збірка поезій «Безмежні сходи» була 

надрукована у видавництві «СловоСвіт» у 2004 р. з 

ініціативи та підтримки Сарненської 

райдержадміністрації та районної ради. Книга має 53 

тексти пісень і поезії українською та російською 

мовами. Багато поезій покладено на музику місцевим 

композитором В. Г. Торчиком. Цей творчий тандем 

створив десятки популярних пісень. Серед яких, 

зокрема, «Гімн Сарненщини», «Сарненський вальс», 

«Трускавецький вальс». Численну кількість пісень 

виконували і виконують хорові колективи та солісти в 

рідному м. Сарни, на Рівненщині, та в інших куточках 

України.  

Читаючи твори авторки, нерідко помічаєш, що  
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кожен рядок її поезії - органічне поєднання поезії і 

музики. Вірші поетеси друкувались також в 

колективному збірнику «Зоряні роси» у видавництві РІА 

«Пульсар», м. Хмільник, 2004 р.  

Друга збірка «Благословенний листопад» вийшла 

в тому ж видавництві.  

Листопад для поетеси - особливий місяць. Це і час, 

коли вона народилась, і улюблена пора року, і справжня 

поезія осені. Вірші українською та російською мовами 

однаково щирі, мелодійні, легкі для сприйняття та 

глибокі за змістом, вони, безумовно, знаходять відгук у 

людських серцях, особливо жіночих.  

Менше ніж за рік після «Благословенного 

листопаду» виходить у світ третя книга поетеси - 

«Вишнева заметіль». Одного весняного дня, коли 

роздмухані вітром пелюстки вишневого цвіту 

закружляли навколо Валентини, з’явилася назва нової 

збірки, виданої Костопільським видавництвом РВП 

«Роса» у 2009 р., редагованої відомим письменником і 

літературним діячом, лауреатом премії Леоніда Куліша 

Петром Велесиком, який став для поетеси наставником, 

порадником і помічником. 

Четверта книга - «Дикий вогонь» - ніби 

узагальнює обширний період поетичної творчості, 

запрошує читачів до глибин багатого та неповторного 

поетичного світу Валентини Петренко. 

      Поетеса використовує різні жанри у своїй 

творчості. Святкові та ювілейні привітання для 

колективів та окремих людей, дружні шаржі, 

гумористичні куплети, реклами, важливі події і  
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пам’ятні  дати - усе це та багато інших знахідок мають 

місце в її доробках. Пані Валентина переконана, що 

дарувати людям радість, відкривати таємничий світ 

людської душі - це найвища нагорода, яку не порівняєш 

із жодними гонорарами. У віршах відчувається чистий і 

високий злет думок, яскравий спалах нових вражень і  

відкриттів, філософське сприйняття світу, а ще – 

проникнення в глибини душі людини, котра любить,  

страждає, прагне всім добра та справедливості. 

 Валентина Іванівна нині працює в Сарненському 

педагогічному коледжі РДГУ та Сарненській музичній 

школі викладачем. Продовжує вчити грі на фортепіано  

юних вихованців. Студенти педколеджу на всіх святах 

виконують пісні, читають її поезії. 

Часто звертаються до Валентини Петренко з 

проханням написати вітальні адреси колегам, 

привітання з нагоди свят, ювілеїв. Ніколи в цьому не 

відмовляє, навіть якщо час обмежений кількома 

годинами чи навіть хвилинами. Червоною ниткою у 

творчості Валентини  Іванівни звучить тема любові до 

рідного Полісся, його краси. 

Вона проста, скромна, чарівна жінка-поетеса, 

музикант, пісні якої співають, твори читають, поетичні 

надбання викарбовуються золотими літерами в 

мистецтво Сарненщини. 
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Книги Валентини Іванівни Петренко: 

 

1. Петренко В. Безмежні сходи : 

вірші та пісні / В. Петренко. - 

Сарни. : СловоСвіт, 2004. - 160 с. 

 

2. Петренко В. Благословенний 

листопад : вірші / В. Петренко; 

худож. оформ. В. Сосюка. - 

Сарни. : СловоСвіт,  2008. - 76 с. 

 

3. Петренко В. Вишнева заметіль : поезії / 

В. Петренко; ред. П. Велесик. - Костопіль. : Роса, 2009. - 

104 с.   

 

4. Петренко В. І. Дикий вогонь : поезії / В. І. Петренко. - 

Костопіль. : Роса, 2012. - 104 с. 
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Публікації з періодичних видань про 

Публікації про  

Валентину Іванівну Петренко: 
 

1. Борисенко Г. «Безмежними сходами» у 

«Благословенний листопад» / Г. Борисенко // Сарнен. 

новини. – 2008. – 29 трав. –  С. 3.  

 В Сарненському педагогічному коледжі відбулось 

свято творчості поетеси Валентини Петренко. 

2. Бричкова Р. Молюсь, і у блаженстві тану 

благословенної краси / Р. Бричкова // Сарнен. новини.  –  

2005. – 1 листоп. –  С. 3. 

3.   Валентина Петренко // Сарни : історико-краєзнавчий 

нарис/ Р. К. Тишкевич. – Рівне: Дятлик М. С., 2016. – С. 

221. 

4. Валентина Петренко // Зоряні роси : поезії. – 

Хмільник. : Пульсар, 2004. –  С. 116 - 118. 

5. 21 листопада – 55 років з дня народження Валентини 

Іванівни Петренко, місцевої поетеси // Знаменні і 

пам’ятні дати Сарненщини на 2014 рік : 

рекомендаційно-бібліографічний довідник/ Сарненська 

центральна районна бібліотека; методично-

бібліографічний відділ. – Сарни, 2014. – С. 21 – 24.  

6. Мариніна Г. Ювілейний листопад Валентини 

Петренко / Г. Мариніна // Сарнен. новини. –  2009. – 19 

листоп. –  С. 2.  

7. Петренко Валентина Іванівна // Бурштиновий край : 

поліський літературно-краєзнавчий квартальник. –  

2013.  - №1. – С. 138. 
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8. Петренко Валентина Іванівна // Пролісок-2009 : 

літературний альманах Сарненщини. – Сарни. : 

СловоСвіт, 2009. –  С. 100. 

9. Савчик І. «Жінка, яка пише»/ І. Савчик // Сарнен. 

новини. – 2017. – 12 груд. – С. 5. 

 В Сарненській ЗОШ №4 відбулося свято поезії 

місцевих письменників – Р. Бричкової, Р. Тишкевич, В. 

Петренко, Н. Свищевська та Л. Кміть. 

10. Свищевська Н. Безмежні сходи благословенного 

листопада / Н. Свищевська // Сарнен. новини. – 2017. – 

8 серп. – С. 1, 5. 

11. Ступень В. За покликом серця і душі. В. Петренко, 

викладач музики, поетеса / В. Ступень // Сарнен. 

новини. – 1999. – 19 листоп. – С. 2. 

12. Тимцунік З. Багатогранний талант Валентини 

Петренко : вшанували влада, друзі, прихильники в МБК 

«Залізничник» / З.  Тимцунік // Сарнен. - новини. –  2009. 

– 15 груд. – С. 1, 2. 

 Про творчий вечір Валентини Петренко. 

13. Це саме та книга // Сарнен. новини. – 2012. – 3 квіт. 

– С. 6. 
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Інтернет-джерела: 
 

Валентина Петренко [Електронний ресурс]// 

Сарненська централізована система публічно-шкільних 

бібліотек. – Режим доступу: 

http://lib.sowa.com.ua/petrenko.htm . – Заголовок з 

екрана. 

Валентина Петренко [Електронний ресурс]// 

Сарненська централізована система публічно-шкільних 

бібліотек. – Режим доступу: 

http://lib.sowa.com.ua/InPor/petrenko.htm . – Заголовок з 

екрана. 

Зустріч з творчими людьми Сарненщини на базі 

ДНЗ № 5 м. Сарни [Електронний ресурс]// Сарненська 

міська рада. – Режим доступу: http://sarny-

rada.org/news/403-zustrich-z-tvorchimi-lyudmi-

sarnenshchini-na-bazi-dnz--5-msarni . – Заголовок з 

екрана. 
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Фрагменти творчості 

Валентини Іванівни Петренко: 
 

Славимо Сарни 

 
Місто радіє, місто співає, 

Сарни – Перлина рідного краю, 

Наша домівка, світле обійстя 

В квітах яскравих, в зелені листя. 

 

Все тут знайоме, все тут нам миле. 

Дай же нам, Боже, щастя і сили, 

Злету, натхнення і процвітання, 

Хай тут здійсняться наші бажання, 

 

Щирі надії, яскраві 

Людям на щастя, місту на славу. 

Все, що потрібно серцю людському, 

Лине, мов пісня з отчого дому. 

 

Віри святої чиста водиця, 

Дружби, любові повна криниця. 

Як же потрібно все це любити, 

Вік шанувати і дорожити! 

 

Місто єдине і неповторне, 

Хай тебе ласка Божа пригорне. 

Ти – мелодійне і різнобарвне.  

Любимо Сарни, славимо Сарни! 
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Рідна мова 
 

Є речі нематеріальні, 

Які потрібно захистити, 

Адже до них в житті реальнім 

Загроза може підступити. 

Є цінності, які народам 

Сам Бог послав на славу їм, 

Які від роду і до роду, 

3 сім'ї в сім’ю, із дому в дім 

Передавались, як святиня, 

Переливались, як вино. 

Це - наша мова берегиня, 

Найжиттєдайніше зерно. 

Безцінне надбання людини, 

Господній дар і .скарб святий,  

З часів Адама і донині 

Ми душу відкриваєм їй. 

Вона - мов пісня солов’їна, 

Мов джерело криштальних вод,  

Без «неї не живе людина, 

Без неї не живе народ. 

0, рідна українська мово, 

Де ще красу таку знайти, 

Що є у кожнім твоїм слові, 

У кожнім звуці? Тільки ти 

Даєш народу силу жити 

І відкриваєш правди суть: 

Живи в віках, звучи для світу,  

Могутня і велика будь! 
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Заспівала б рибка пісню 
 

В гарну сонячну погоду  

Звідусюди лине спів. 

Звуки дивної природи 

Зрозумілі всім без слів 

Муха крильцями махає, 

Бджілка з джмеликом дзинчать, 

Стрекіт стрибунця лунає 

І комарики пищать. 

Жук гуде в травичці грізно, 

Та лякає нас дарма. 

Заспівала б рибка пісню, 

Тільки голосу нема. 

 

Зимова казка 
 

Простирадлом білосніжним 

Вкрите поле аж за край, 

І летять сніжинки ніжні, 

Хоч в долоні їх збирай. 

 

Тиха музика зимова 

Особлива і ясна –  

Неба і землі розмова, 

То весела, то сумна. 

 

І, замилувавшись снігом, 

Разом слухаємо ми 

Всім на радість, всім на втіху 

Казку матінки зими. 
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Твій шлях 
 

Життя шалений вихор, шум подій 

І доль людських складне переплетіння,  

Мороз і спека, шторм і буревій – 

Все для людей, для нашого спасіння. 

Війна і мир, народження і смерть, 

Підйоми та падіння, сміх і сльози, 

Всесвітній океан і вічна твердь, 

Тумани і вітри, дощі та грози, 

І знахідки, і втрати – все для нас, 

Бажань, зусиль і пристрастей потоки –  

Не поспішайте, дайте серцю час 

Обдумати свої наступні кроки. 

Не обійти таємних перешкод, 

Підступних пасток нам не обминути, 

Та шлях один – з провалля до висот,  

А іншого, на жаль, не може бути. 

З молитвою в дорогу вирушай,  

З добром у серці, спокоєм і миром. 

Храни нас, Боже, і благословляй 

На труд благий, любов, надію, віру! 
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Список використаних періодичних видань: 

 

 

 

 

 

 

 Сарненські новини 
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 АДРЕСА БІБЛІОТЕКИ: 
34500  Україна, 

Рівненська обл. м. Сарни, 
вул. Демократична, 34 

 
                                         (03655) 3 – 35 - 63 

                                         (03655) 2 - 12 – 16 

 

sarny.biblioteka@gmail.com 

 

 

 

http://lib.sowa.com.ua 

                          http://sarnyblog.at.ua 
 

МИ  ПРАЦЮЄМО : 
9. 00 - 18. 00 

П’ятниця : 9. 00 – 17. 00 

Вихідний день : субота 

 

Запрошуємо скористатись 

послугами нашої книгозбірні 

 

http://lib.sowa.com.ua/
http://sarnyblog.at.ua/

